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Kallelse till kommunstyrelsen 

Onsdagen den 26 oktober 2022, kl. 13:30 
Sammanträdesrum 1, Stadshuset 
 
I tur att justera:  Lina Bengtsson 
Ersättare:  Lena Wallentheim  
Tid och plats för justering: Kommunledningsförvaltningen  
 

Föredragningslista    

 
Klockan 14:30 ajourneras sammanträdet för fika.   

 Ärenden Till Föredragning  

 Upprop    

 Protokollsjustering    

1. Godkännande av dagordning    

2. Information från kommundirektören   13:30-13:40 

3. Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

  13:40-13:45 

4. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-18  
 

   

5. Övriga anmälningar 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-18 
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

6. Tekniska nämndens redovisning av utvärdering 
av internhyressystemet  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-10-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-20 
 • TN protokoll 2022-09-01 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-03-25 
 • Internhyressystemet, utvärdering av  
   nuvarande modell 
 

 Verksamhetsutvecklare 
TF Tobias Oscarsson, 
13:45-14:00  

7. HessleCity - Bildande av ny 
samverkansorganisation samt samfinansiering 
2023-2026  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-10-12  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-16 
 • Ansökan om samfinansiering av  
   HessleCity för åren 2023–2026 
 • Nulägesanalys 
 • Affärsplan  
 

KS Tillväxtchef Stefan 
Larsson, 
centrumutvecklare 
Johan Jönsson,  
14:00-14:15  

8. Utökad kommunal borgen för Hässleholms 
Fibernät AB  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-10-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-06 
 • Bilaga 1 Ekonomi 
 • Hässleholms Fibernät AB protokoll  
   2022-02-28 
 • Hässleholms fibernät AB tjänsteskrivelse 
   2022-02-21 
 

KF  

9. Reviderad informationshanteringsplan 
kommunledningsförvaltningen 2022  

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-10-12 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-03-21 
 • Reviderad informationshanteringsplan  
 

KS  
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

10. Skattesats 2023 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-17 
 

KF  

11. Instruktion till extra bolagsstämma i 
Kommunassurans  

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-18 
 • Riskhantering i Hässleholms kommun genom  
   Egenandelsprogram i Kommunassurans 
 • Kallelse till extra bolagsstämma samt  
   information om möjlighet att poströsta 
 • Förslag till dagordning 
 • Förslag till ägardirektiv 
 • Förslag till aktieägaravtal 
 

KS  

12. Val av kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-19 
 

KS  

13. Val av personalutskott  

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-19 
 

KS  

 
Kommunstyrelsen 

 

Hanna Nilsson (SD) 
Ordförande 

Louise Davidsson 
Sekreterare 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-10-18  

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Louise.Davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

 

KLF 2022/703-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i september 2022. 
 

 
 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-17 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Louise Davidsson 

Kommunsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum  
2022-10-18 
 

 

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Louise.Davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Övriga anmälningar 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 
 

KLF 2022-21 
Cliens kapitalförvaltning – Totalrapport för kapitalförvaltningen per den 3 
september 2022.  

KLF 2022/668-1 
Omsorgsnämndens beslut om statsbidrag till privata utförare. 

KLF 2022/697 
Skolinspektionens beslut om att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman 
för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Kristianstad i Kristianstads kommun. 

KLF 2022749 
Omsorgsnämnden har beslutat om sammanträdesplan för 2023. 

 
Protokoll 
Hässleholm Miljö AB styrelseprotokoll 2022-09-15 
Styrgrupp badhus 2022-09-19 
Trygghetscentralen Skåne Nordost AB styrelseprotokoll 2022-06-21, 2022-08-22 
och 2022-09-19 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2022-10-05 
 

 
Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 103 

Tekniska nämndens redovisning av utvärdering av 
internhyressystemet 
Dnr: KLF 2022/634 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Tekniska nämndens redovisning av utvärdering av internhyressystemet 
godkänns med följande förslag på åtgärder: 

a) Tydliggöra och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten, 

b) Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisningar på byggnadsnivå, 

c) Revidera gränsdragningslistan från 2016, 

d) Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler, 

e) Tydliggöra uppdraget och uppgifter genom en verksamhetsmässig 
gränsdragning för verksamhetsvaktmästeri, 

f) Tydliggöra vad som ingår i uppdraget avseende jour och beredskap. 

2. Tekniska nämnden ska återredovisa till kommunstyrelsen utfallet av 
åtgärderna i beslutspunkt 1 senast 18 månader efter det att 
kommunstyrelsen fattat i beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Med kommunledningsförvaltningens synpunkter skulle det innebära att tekniska 
nämndens förslag att en självkostnads baserad internhyresmodell samt en 
hyresfinansierad fastighetsorganisation ska behållas, och att följande revideringar 
genomförs: 

1. Tydliggör och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten 
2. Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisningar på byggnadsnivå 
3. Revidera gränsdragningslistan från 2016 
4. Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler 
5. Tydliggöra uppdraget och uppgifter genom en verksamhetsmässig 

gränsdragning för verksamhetsvaktmästeri 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

'"''"''"'~ --\1-J 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

6. Tydliggöra vad som ingår i uppdraget avseende jour och beredskap 

Bakgrund 
I samband med att kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243, beslutade 
om Strategisk plan 2022-2024 med budget för 2022 och flerårsplan 2023-2024 gavs 
tekniska nämnden i uppdrag att utvärdera internhyressystemet enligt följande: 

"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 17 september 2022". 

Tekniska nämnden beslutade den 1 september 2022, § 64, att godkänna 
utvärderingen av internhyressystemet med dess förslag på åtgärder och översända 
den som svar på uppdraget till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av tekniska förvaltningens utvärdering 
av nuvarande internhyresmodell samt de förslag som föreslås ska revideras i 
nuvarande internhyressystem. 

Tekniska nämnden föreslår att en självkostnadsbaserade internhyresmodell samt en 
hyresfinansierad fastighetsorganisation ska behållas, men att följande revideringar 
genomförs: 

1. Tydliggör och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten 
2. Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisningar på byggnadsnivå 
3. Revidera gränsdragningslistan från 2016 
4. Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler 
5. Frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran och tydliggör uppgifter 

och uppdrag 
6. Tydliggör vad som ingår och hur det ska finansieras avseende jour och 

beredskap 

Kommunledningsförvaltningens synpunkter och förslag 
Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder i tekniska nämndens förslag med 
att behålla en självkostnadsbaserad internhyresmodell och en hyresfinansierad 
fastighetsorganisation. Kommunledningsförvaltningen instämmer även i punkterna 
1-4 ovan om föreslagna revideringar. Dock ifrågasätter 
kommunledningsförvaltningen punkterna 5 och 6 med följande motivering. 

5. Frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran och tydliggör uppgifter och uppdrag 
Tekniska nämnden föreslår att verksamhetsvaktmästeri ska frikopplas från 
internhyran och att uppgifter och uppdraget ska tydliggöras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Kommunledningsförvaltningen menar att frikoppla verksamhetsvaktmästeri från 
internhyran för att reglera denna tjänst i separata avtal kommer leda till en utökad 
administration. Det skulle innebära att cirka 140 avtal mellan tekniska nämnden och 
berörda verksamhetsnämnder ska upprättas och underhållas. Att upprätta avtal och 
hålla dessa avtal uppdaterade kräver personalresurser och kommer troligtvis inte 
skapa något mervärde. Då det i dagsläget inte förekommer några interna hyresavtal 
för kommunens alla fastigheter mellan tekniska nämnden och verksamhetsnämnd 
kan det ifrågasättas varför en viss del av internhyressystemet ska brytas ut och 
avtalsregleras. Det framkommer inte i utvärderingen varför just 
verksamhetsvaktmästeri ska frikopplas från internhyran. 
Kommunlednings förvaltningen instämmer i den del i punkt 5 som avser att 
verksamhetsvaktmästeriets uppdrag och uppgifter behöver förtydligas då det i olika 
sammanhang framkommer att verksamheten upplever en otydlig gränsdragning och 
vad som kan beställas. Kommunledningsförvaltningen föreslår att revideringspunkt 
5 ändras till följande: 

g) Tydliggöra uppdraget och uppgifter genom en verksamhetsmässig 
gränsdragning för verksamhetsvaktmästeri 

6. Tydliggör vad som ingår och hur det ska finansieras avseende jour och beredskap 
Tekniska nämnden föreslår att en separat gränsdragning för jour och beredskap bör 
arbetas fram med tillhörande förslag på en debiterings- och finansieringsmodell. Det 
grundas på att det finns en otydlighet i vad som faktiskt bör ingår eller vad som 
önskas ska ingå avseende jour och beredskap. Frågan är viktig att tydliggöra, inte 
enbart utifrån ett budgetperspektiv, utan främst utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
Vilken personalbemanning krävs, vilken kompetens behövs, vilken utrustning, vilka 
fordon osv. Kommunledningsförvaltningen instämmer i den del i punkt 6 som 
avser att en separat gränsdragning för jour och beredskap bör arbetas fram. För den 
del som avser förslag på en debiterings- och finansieringsmodell anser 
kommunledningsförvaltningen att kommunen bör undvika ytterligare separata 
debiteringsmodeller då interna köp- och säljsystem alltför ofta upplevs som 
orättvisa och administrativt tunga. Kommunledningsförvaltningen menar att 
hanteringen av jour och beredskap bör kunna ske inom ramen för dagens 
internhyressystem. Kommunledningsförvaltningen föreslår att revideringspunkt 6 
ändras till följande: 

h) Tydliggöra vad som ingår i uppdraget avseende jour och beredskap 

Ekonomiska konsekvenser 

I tekniska förvaltningens utvärdering konstateras, vilket 
kommunledningsförvaltningen instämmer i, att ett internhyressystem inte löser 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

frågan om lokaleffektivitet. Internhyressystemet bidrar till att förmedla information 
om kostnaden för nyttjandet i syfte öka kostnadsmedvetenheten. Ökad 
lokaleffektivitet uppnås i stället i arbetet med lokalförsörjning och 
ekonomiuppföljning. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-09-20 KLF 2022/634 

   

 

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Ekonom Gunilla Edvinsson 
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 
0451-26 80 65 
Gunilla.Edvinsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen200001 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Internhyresmodell 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
 

1. Tekniska nämndens redovisning av utvärdering av internhyressystemet  
godkänns med följande förslag på åtgärder: 

a) Tydliggöra och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten, 

b) Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisningar på byggnadsnivå, 

c) Revidera gränsdragningslistan från 2016, 

d) Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler, 

e) Tydliggöra uppdraget och uppgifter genom en verksamhetsmässig 
gränsdragning för verksamhetsvaktmästeri, 

f) Tydliggöra vad som ingår i uppdraget avseende jour och beredskap. 

 

2. Tekniska nämnden ska återredovisa till kommunstyrelsen utfallet av  
åtgärderna i beslutspunkt 1 senast 18 månader efter det att  
kommunstyrelsen fattat i beslut i ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 
 

Med kommunledningsförvaltningens synpunkter skulle det innebära att tekniska 
nämndens förslag att en självkostnadsbaserad internhyresmodell samt en hyresfinan-
sierad fastighetsorganisation ska behållas, och att följande revideringar genomförs: 

1. Tydliggör och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (4)  

  

  

 

JAV 

2. Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisningar på byggnadsnivå 

3. Revidera gränsdragningslistan från 2016 

4. Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler 

5. Tydliggöra uppdraget och uppgifter genom en verksamhetsmässig 
gränsdragning för verksamhetsvaktmästeri 

6. Tydliggöra vad som ingår i uppdraget avseende jour och beredskap 

 
Bakgrund 

I samband med att kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243, beslutade om 
Strategisk plan 2022–2024 med budget för 2022 och flerårsplan 2023–2024 gavs tek-
niska nämnden i uppdrag att utvärdera internhyressystemet enligt följande: 
 
”Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket. Redovis-
ning ska ske på kommunstyrelsen den 26 september 2022. Redovisningsmaterialet 
ska vara kansliet tillhanda senast den 17 september 2022”. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 1 september 2022, § 64, att godkänna utvärderingen 
av internhyressystemet med dess förslag på åtgärder och översända den som svar på 
uppdraget till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av tekniska förvaltningens utvärdering 
av nuvarande internhyresmodell samt de förslag som föreslås ska revideras i nuva-
rande internhyressystem. 
 
Tekniska nämnden föreslår att en självkostnadsbaserade internhyresmodell samt en 
hyresfinansierad fastighetsorganisation ska behållas, men att följande revideringar ge-
nomförs: 
 

1. Tydliggör och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten 

2. Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisningar på byggnadsnivå 

3. Revidera gränsdragningslistan från 2016 

4. Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler 

5. Frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran och tydliggör uppgifter 
och uppdrag 

6. Tydliggör vad som ingår och hur det ska finansieras avseende jour och be-
redskap 
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Kommunledningsförvaltningens synpunkter och förslag 

Kommunledningsförvaltningen ser inget hinder i tekniska nämndens förslag med att 
behålla en självkostnadsbaserad internhyresmodell och en hyresfinansierad fastighets-
organisation. Kommunledningsförvaltningen instämmer även i punkterna 1-4 ovan 
om föreslagna revideringar. Dock ifrågasätter kommunledningsförvaltningen punk-
terna 5 och 6 med följande motivering.  
 
5. Frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran och tydliggör uppgifter och uppdrag 

Tekniska nämnden föreslår att verksamhetsvaktmästeri ska frikopplas från internhy-
ran och att uppgifter och uppdraget ska tydliggöras. Kommunledningsförvaltningen 
menar att frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran för att reglera denna 
tjänst i separata avtal kommer leda till en utökad administration. Det skulle innebära 
att cirka 140 avtal mellan tekniska nämnden och berörda verksamhetsnämnder ska 
upprättas och underhållas. Att upprätta avtal och hålla dessa avtal uppdaterade kräver 
personalresurser och kommer troligtvis inte skapa något mervärde. Då det i dagsläget 
inte förekommer några interna hyresavtal för kommunens alla fastigheter mellan tek-
niska nämnden och verksamhetsnämnd kan det ifrågasättas varför en viss del av in-
ternhyressystemet ska brytas ut och avtalsregleras. Det framkommer inte i utvärde-
ringen varför just verksamhetsvaktmästeri ska frikopplas från internhyran. Kommun-
ledningsförvaltningen instämmer i den del i punkt 5 som avser att verksamhetsvakt-
mästeriets uppdrag och uppgifter behöver förtydligas då det i olika sammanhang 
framkommer att verksamheten upplever en otydlig gränsdragning och vad som kan 
beställas. Kommunledningsförvaltningen föreslår att revideringspunkt 5 ändras till 
följande: 

 
g) Tydliggöra uppdraget och uppgifter genom en verksamhetsmässig 

gränsdragning för verksamhetsvaktmästeri 

 
6. Tydliggör vad som ingår och hur det ska finansieras avseende jour och beredskap 

Tekniska nämnden föreslår att en separat gränsdragning för jour och beredskap bör 
arbetas fram med tillhörande förslag på en debiterings- och finansieringsmodell. Det 
grundas på att det finns en otydlighet i vad som faktiskt bör ingår eller vad som önskas 
ska ingå avseende jour och beredskap. Frågan är viktig att tydliggöra, inte enbart uti-
från ett budgetperspektiv, utan främst utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vilken per-
sonalbemanning krävs, vilken kompetens behövs, vilken utrustning, vilka fordon osv. 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i den del i punkt 6 som avser att en separat 
gränsdragning för jour och beredskap bör arbetas fram. För den del som avser förslag 
på en debiterings- och finansieringsmodell anser kommunledningsförvaltningen att 
kommunen bör undvika ytterligare separata debiteringsmodeller då interna köp- och 
säljsystem alltför ofta upplevs som orättvisa och administrativt tunga. Kommunled-
ningsförvaltningen menar att hanteringen av jour och beredskap bör kunna ske inom 
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JAV 

ramen för dagens internhyressystem. Kommunledningsförvaltningen föreslår att re-
videringspunkt 6 ändras till följande: 
 

h) Tydliggöra vad som ingår i uppdraget avseende jour och beredskap  
 

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt i ärendet enligt tekniska nämnden. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt i ärendet enligt tekniska nämnden. 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt i ärendet enligt tekniska nämnden. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet enligt tekniska nämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 

I tekniska förvaltningens utvärdering konstateras, vilket kommunledningsförvalt-
ningen instämmer i, att ett internhyressystem inte löser frågan om lokaleffektivitet. 
Internhyressystemet bidrar till att förmedla information om kostnaden för nyttjandet 
i syfte öka kostnadsmedvetenheten. Ökad lokaleffektivitet uppnås i stället i arbetet 
med lokalförsörjning och ekonomiuppföljning. 
 
 

Sändlista: 

Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
 
 
Amra Salihovic     
Förvaltningschef   

 

 

Eva-Lotta Svensson   Gunilla Edvinsson 
Ekonomichef  Ekonom  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (30) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 64   
 

Internhyresmodell 
Dnr: TF 2022/211 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen av internhyressystemet med 
dess förslag på åtgärder och översända den som svar på uppdraget till 
kommunstyrelsen.    

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 
Sverigedemokraterna yrkar återremiss på grund av att där behövs fler incitament till 
förvaltningarna att se över sina lokalytor. 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

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

 

Beskrivning av ärendet  
 

I samband med att kommunfullmäktige, per den 29 november 2021, beslutade om 
Strategisk plan 2022–2024 med budget för 2022 och flerårsplan 2023–2024 gavs 
även tekniska nämnden i uppdrag att utvärdera internhyressystemet enligt följande: 

”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 17 september 2022” 

Utifrån resonemang i utvärderingen framförs att internhyressystemet på en 
övergripande nivå bör utformas enligt följande: 

 Behåll en självkostnadsbaserad internhyresmodell 
 Behåll en hyresfinansierad fastighetsorganisation 

 
Oavsett val av övergripande internhyressystem rekommenderas att följande 
komponenter i eller i anknytning till internhyressystemet revideras: 
 

 Tydliggör och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten 
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 Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisning på byggnadsnivå 
 Revidera grändsdragningslistan från 2016 
 Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler 
 Frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran och tydliggör uppgifter 

och uppdrag.  
 Tydliggör vad som ingår och hur det ska finansieras avseende jour och 

beredskap. 

Enligt utvärderingen framförs ett resonemang om att internhyressystemets primära 
syfte är att den på ett öppet och jämlikt sätt tydliggör kostnaden för nyttjandet av 
resursen lokaler. Olika hyresmodeller kan i detta avseende används, exempelvis 
marknadshyra, funktionshyra eller självkostnadshyra. De respektive modellerna har 
såväl inbördes fördelar som nackdelar. I synnerhet modellen med funktionshyra har 
en intressant uppbyggnad utifrån ett teoretiskt likvärdighetsperspektiv. 
Problematiken med en funktionshyra ligger emellertid i att rent praktiskt skapa 
denna likvärdighet. Det kan dock nämnas att ifall likvärdighet är viktigt utifrån ett 
verksamhetsmässigt uppföljningsperspektiv så är det full möjligt för hyresgästen att 
själva konstruera ett sådant system enligt sina principer. Att vidmakthålla detta via 
en internhyresmodell går att genomföra men kan samtidigt vara svårt att löpande 
sköta och upprätthålla. Bedömningen är därför att en självkostnadshyra alltjämt är 
att föredra. Anledningen är att en självkostnadshyra på bästa sätt speglar den sanna 
och verkliga kostnaden för lokaler, även om det inte fullt ut fångar verksamhetens 
nytta av lokalen. Dessutom är självkostnadsmodellen administrativt enklast att 
hantera.  

En annan fråga att diskutera är hur och till vem hyran ska betalas. Denna fråga 
behandlar såväl organisation som ansvar. Som stöd finns här mer tydliga råd från 
olika publikationer, vilka rekommenderar en hyresfinansierad fastighetsdrivande 
organisation där hyreskostnaden debiteras av hyresgästen, motsvarande det ordning 
kommunen har idag. Att övriga förvaltningar ska bygga upp en egen 
fastighetskompetens bedöms inte som effektivt. Det är inte heller optimalt att 
hyresgästen formellt äskar budget för hyra eller att fastighetsorganisationen är 
anslagsfinansierad. Tvärtom skulle ett sådant förfarande endast öka det 
administrativa arbetet.  

Däremot finns ett behov av att tydliggöra och utveckla processen för hur 
lokalkostnadsbudget tas fram, beräknas och tilldelas. Här finns rutiner och här finns 
ett arbetssätt men det kan utvecklas och informationen kan förtydligas. Dels rör det 
interna förbättringar inom tekniska förvaltningen, dels ett tätare samarbete med 
kommunens centrala ekonomikontor. Syftet är att bättre ringa in och beräkna 
lokalernas kostnad för att så långt det är möjligt undvika ekonomiska 
överraskningar som egentligen hade kunnat förutsetts. Här inkluderas exempelvis 
effekter av centrala och interna upphandlingar, förändrade och utökade 
myndighetskrav samt tillkommande och avgående objekt. Utöver det behövs en 
tydlighet hur hantering av risker ska skötas. 
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Med dagens internhyressystem uppnås syftet med att redovisa och synliggöra 
kostnaden för lokaler. Hur denna information sedan används för att skapa ett 
effektivt nyttjande av lokaler hanteras däremot lämpligare i arbetet med 
lokalförsörjning. Hur lokalförsörjningsprocessen byggs upp blir här en viktig 
parameter. Lokalbehovsplanering, nyckeltalsanalys och fastighetsplaner behöver gå 
hand i hand utifrån såväl hyresgästens som hyresvärdens perspektiv för att 
gemensamt ta fram ett effektivt lokalnyttjande. I många fall behöver hyresgästen bli 
bättre på att förstå lokalkostnaden och väga in den i sin helhetsbedömning över 
nyttjandet av sina resurser. Omvänt behöver fastighetsorganisationen bli bättre på 
att möte verksamheternas behov. Denna ”matchmaking” behöver ske löpande i 
dialog mellan fastighetsförvaltare och hyresgäst samt mer övergripande i det 
strategiska lokalförsörjningsarbetet. 

Givet det ovan beskrivna är bedömningen att nuvarande internhyressystem är att 
föredra. Med det sagt finns emellertid saker som bör förbättras och utvecklas. Dessa 
betraktas dock som tjänstemannamässiga och bör kunna hanteras utan att politiska 
beslut behöver fattas. Bland annat rör det en bättre specificering och beräkning av 
kostnader. I en internhyresberäkning används löpande olika typer av schabloner. I 
takt med införande av nya system och ny teknik kan schabloner ersättas med 
faktiska beräkningar. Exempelvis pågår ett arbete med att fördela kostnaden mer 
noggrant per byggnad istället för objekt. En annan viktig sak att rätta till är hur 
externa hyresintäkter redovisas. Idag kopplas de till objektet vilket leder till att 
hyresnivån för nyttjaren blir oskäligt låg och helt felvisande. Här behöver en 
särredovisning göras.  

Det kan också nämnas ett behov av att göra en översyn av den så kallade 
gränsdragningslistan mellan hyresgäst och hyresvärd. En tydlig gränsdragningslista 
är viktig för att kunna förstå parternas respektive ansvarsområde så att respektive 
part kan planera sin verksamhet efter vad som gäller. Det är också viktigt att denna 
är känd och accepterad i respektive organisation. Gränsdragningslistan syfta också 
till att skapa en likvärdighet mellan objekt och verksamheter. Den nu gällande 
gränsdragningslistan är från 2016 och bör revideras. Ändringar här bedöms dock 
inte vara av större karaktär. Därtill har en specifik gränsdragning för kultur- och 
fritidslokaler nyligen tagits fram. Det bör dock noteras att denna inte svarar till en 
traditionell hyresgränsdragningslista och bör därför även den revideras.  

I utvärderingen och gränsdragningslistan framgår vad som inkluderas i hyran. 
Däremot finns några punkter som är värda att beakta ytterligare. Redan i beslutet 
från 2006 framfördes exempelvis att verksamhetsanknutna servicetjänster som 
lokalvård och verksamhetsvaktmästeri ska regleras i separata avtal. Lokalvården är 
frånkopplad internhyran medan verksamhetsvaktmästeriet, som förvisso 
särredovisas, alltjämt inkluderas. I likhet med fastighetsservice finns det inom 
verksamhetsvaktmästeriet ett behov av att tydliggöra uppdraget genom en 
verksamhetsmässig gränsdragning. En sådan gränsdragning bör reglera vad som 
ingår i uppdraget och vad som kan beställas. En annan viktig punkt rör hanteringen 
av jour och beredskap. Självklart ska fastighetsrelaterad jour och beredskap ingå i 
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hyran. Men här finns en otydlighet i vad som faktiskt bör ingår eller vad som önskas 
ska ingå. Behovet omfattar idag alltmer verksamhetsmässiga behov. Här tillknyts 
även utökade säkerhetsmässiga uppgifter samt kommunens barmarksjour. Frågan är 
viktig att tydliggöra, inte enbart utifrån ett budgetperspektiv, utan främst utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Vilken personalbemanning krävs, vilken kompetens behövs, 
vilken utrustning, vilka fordon osv. Detta är en fråga som växt utöver ett 
traditionellt fastighets- och hyresperspektiv och bör därför utredas centralt. En 
separat gränsdragning för jour och beredskap bör arbetas fram med tillhörande 
förslag på en debiterings- och finansieringsmodell.   

Avslutningsvis kan sägas att det inte är själva internhyressystemet som föreslås att 
ändras. För att uppnå ett effektivt lokalanvändande är det tvärtom hanteringen av 
den information som internhyressystemet förmedlar som behöver utvecklas. Detta 
sköts dels inom ramen för kommunens lokalförsörjningsprocess, dels löpande 
genom måluppföljning över kombinerade verksamhets- och fastighetsrelaterade 
nyckeltal (elever/kvm, lokalkostnad/brukare etc). En viktig del är samtalet och 
dialogen kring lokaler där man verkar för att uppnå samförstånd och ser den 
gemensamma koncernnyttan. Det är faktiskt en oerhörd styrka att både hyresgäst 
och hyresvärd i mångt och mycket ryms inom samma kommunorganisation. 
Kommunen behöver ta vara på denna styrka, se fördelarna och nyttja det i 
samförstånd. 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-16, § 100, följande:  
  
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för vidare 
beredning. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-01, § 128, följande:   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden besluta att 
godkänna utvärderingen av internhyressystemet med dess förslag på åtgärder och 
översända den som svar på uppdraget till kommunstyrelsen.  
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, kommunstyrelsen 
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Internhyresmodell 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden besluta att 
godkänna utvärderingen av internhyressystemet med dess förslag på åtgärder och 
översända den som svar på uppdraget till kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 

I samband med att kommunfullmäktige, per den 29 november 2021, beslutade om 
Strategisk plan 2022–2024 med budget för 2022 och flerårsplan 2023–2024 gavs 
även tekniska nämnden i uppdrag att utvärdera internhyressystemet enligt följande: 

”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 17 september 2022” 

Utifrån resonemang i utvärderingen framförs att internhyressystemet på en 
övergripande nivå bör utformas enligt följande: 

 Behåll en självkostnadsbaserad internhyresmodell 
 Behåll en hyresfinansierad fastighetsorganisation 

 
Oavsett val av övergripande internhyressystem rekommenderas att följande 
komponenter i eller i anknytning till internhyressystemet revideras: 
 

 Tydliggör och utveckla processen för lokalkostnadsbudgeten 
 Utveckla detaljnivån för kostnadsredovisning på byggnadsnivå 
 Revidera grändsdragningslistan från 2016 
 Revidera gränsdragningslistan för kultur- och fritidslokaler 
 Frikoppla verksamhetsvaktmästeri från internhyran och tydliggör uppgifter 

och uppdrag.  

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (5)  

  

  

 

JAV 

 Tydliggör vad som ingår och hur det ska finansieras avseende jour och 
beredskap. 

Enligt utvärderingen framförs ett resonemang om att internhyressystemets primära 
syfte är att den på ett öppet och jämlikt sätt tydliggör kostnaden för nyttjandet av 
resursen lokaler. Olika hyresmodeller kan i detta avseende används, exempelvis 
marknadshyra, funktionshyra eller självkostnadshyra. De respektive modellerna har 
såväl inbördes fördelar som nackdelar. I synnerhet modellen med funktionshyra har 
en intressant uppbyggnad utifrån ett teoretiskt likvärdighetsperspektiv. 
Problematiken med en funktionshyra ligger emellertid i att rent praktiskt skapa 
denna likvärdighet. Det kan dock nämnas att ifall likvärdighet är viktigt utifrån ett 
verksamhetsmässigt uppföljningsperspektiv så är det full möjligt för hyresgästen att 
själva konstruera ett sådant system enligt sina principer. Att vidmakthålla detta via 
en internhyresmodell går att genomföra men kan samtidigt vara svårt att löpande 
sköta och upprätthålla. Bedömningen är därför att en självkostnadshyra alltjämt är 
att föredra. Anledningen är att en självkostnadshyra på bästa sätt speglar den sanna 
och verkliga kostnaden för lokaler, även om det inte fullt ut fångar verksamhetens 
nytta av lokalen. Dessutom är självkostnadsmodellen administrativt enklast att 
hantera.  

En annan fråga att diskutera är hur och till vem hyran ska betalas. Denna fråga 
behandlar såväl organisation som ansvar. Som stöd finns här mer tydliga råd från 
olika publikationer, vilka rekommenderar en hyresfinansierad fastighetsdrivande 
organisation där hyreskostnaden debiteras av hyresgästen, motsvarande det ordning 
kommunen har idag. Att övriga förvaltningar ska bygga upp en egen 
fastighetskompetens bedöms inte som effektivt. Det är inte heller optimalt att 
hyresgästen formellt äskar budget för hyra eller att fastighetsorganisationen är 
anslagsfinansierad. Tvärtom skulle ett sådant förfarande endast öka det 
administrativa arbetet.  

Däremot finns ett behov av att tydliggöra och utveckla processen för hur 
lokalkostnadsbudget tas fram, beräknas och tilldelas. Här finns rutiner och här finns 
ett arbetssätt men det kan utvecklas och informationen kan förtydligas. Dels rör det 
interna förbättringar inom tekniska förvaltningen, dels ett tätare samarbete med 
kommunens centrala ekonomikontor. Syftet är att bättre ringa in och beräkna 
lokalernas kostnad för att så långt det är möjligt undvika ekonomiska 
överraskningar som egentligen hade kunnat förutsetts. Här inkluderas exempelvis 
effekter av centrala och interna upphandlingar, förändrade och utökade 
myndighetskrav samt tillkommande och avgående objekt. Utöver det behövs en 
tydlighet hur hantering av risker ska skötas. 

Med dagens internhyressystem uppnås syftet med att redovisa och synliggöra 
kostnaden för lokaler. Hur denna information sedan används för att skapa ett 
effektivt nyttjande av lokaler hanteras däremot lämpligare i arbetet med 
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lokalförsörjning. Hur lokalförsörjningsprocessen byggs upp blir här en viktig 
parameter. Lokalbehovsplanering, nyckeltalsanalys och fastighetsplaner behöver gå 
hand i hand utifrån såväl hyresgästens som hyresvärdens perspektiv för att 
gemensamt ta fram ett effektivt lokalnyttjande. I många fall behöver hyresgästen bli 
bättre på att förstå lokalkostnaden och väga in den i sin helhetsbedömning över 
nyttjandet av sina resurser. Omvänt behöver fastighetsorganisationen bli bättre på 
att möte verksamheternas behov. Denna ”matchmaking” behöver ske löpande i 
dialog mellan fastighetsförvaltare och hyresgäst samt mer övergripande i det 
strategiska lokalförsörjningsarbetet. 

Givet det ovan beskrivna är bedömningen att nuvarande internhyressystem är att 
föredra. Med det sagt finns emellertid saker som bör förbättras och utvecklas. Dessa 
betraktas dock som tjänstemannamässiga och bör kunna hanteras utan att politiska 
beslut behöver fattas. Bland annat rör det en bättre specificering och beräkning av 
kostnader. I en internhyresberäkning används löpande olika typer av schabloner. I 
takt med införande av nya system och ny teknik kan schabloner ersättas med 
faktiska beräkningar. Exempelvis pågår ett arbete med att fördela kostnaden mer 
noggrant per byggnad i stället för objekt. En annan viktig sak att rätta till är hur 
externa hyresintäkter redovisas. Idag kopplas de till objektet vilket leder till att 
hyresnivån för nyttjaren blir oskäligt låg och helt felvisande. Här behöver en 
särredovisning göras.  

Det kan också nämnas ett behov av att göra en översyn av den så kallade 
gränsdragningslistan mellan hyresgäst och hyresvärd. En tydlig gränsdragningslista 
är viktig för att kunna förstå parternas respektive ansvarsområde så att respektive 
part kan planera sin verksamhet efter vad som gäller. Det är också viktigt att denna 
är känd och accepterad i respektive organisation. Gränsdragningslistan syfta också 
till att skapa en likvärdighet mellan objekt och verksamheter. Den nu gällande 
gränsdragningslistan är från 2016 och bör revideras. Ändringar här bedöms dock 
inte vara av större karaktär. Därtill har en specifik gränsdragning för kultur- och 
fritidslokaler nyligen tagits fram. Det bör dock noteras att denna inte svarar till en 
traditionell hyresgränsdragningslista och bör därför även den revideras.  

I utvärderingen och gränsdragningslistan framgår vad som inkluderas i hyran. 
Däremot finns några punkter som är värda att beakta ytterligare. Redan i beslutet 
från 2006 framfördes exempelvis att verksamhetsanknutna servicetjänster som 
lokalvård och verksamhetsvaktmästeri ska regleras i separata avtal. Lokalvården är 
frånkopplad internhyran medan verksamhetsvaktmästeriet, som förvisso 
särredovisas, alltjämt inkluderas. I likhet med fastighetsservice finns det inom 
verksamhetsvaktmästeriet ett behov av att tydliggöra uppdraget genom en 
verksamhetsmässig gränsdragning. En sådan gränsdragning bör reglera vad som 
ingår i uppdraget och vad som kan beställas. En annan viktig punkt rör hanteringen 
av jour och beredskap. Självklart ska fastighetsrelaterad jour och beredskap ingå i 
hyran. Men här finns en otydlighet i vad som faktiskt bör ingår eller vad som önskas 
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ska ingå. Behovet omfattar idag alltmer verksamhetsmässiga behov. Här tillknyts 
även utökade säkerhetsmässiga uppgifter samt kommunens barmarksjour. Frågan är 
viktig att tydliggöra, inte enbart utifrån ett budgetperspektiv, utan främst utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Vilken personalbemanning krävs, vilken kompetens behövs, 
vilken utrustning, vilka fordon osv. Detta är en fråga som växt utöver ett 
traditionellt fastighets- och hyresperspektiv och bör möjligen utredas centralt. En 
separat gränsdragning för jour och beredskap bör arbetas fram med tillhörande 
förslag på en debiterings- och finansieringsmodell.   

Avslutningsvis kan sägas att det inte är själva internhyressystemet som föreslås att 
ändras. För att uppnå ett effektivt lokalanvändande är det tvärtom hanteringen av 
den information som internhyressystemet förmedlar som behöver utvecklas. Detta 
sköts dels inom ramen för kommunens lokalförsörjningsprocess, dels löpande 
genom ekonomistyrning och måluppföljning över kombinerade verksamhets- och 
fastighetsrelaterade nyckeltal (elever/kvm, lokalkostnad/brukare etc). En viktig del 
är samtalet och dialogen kring lokaler där man verkar för att uppnå samförstånd och 
ser den gemensamma koncernnyttan. Det är faktiskt en oerhörd styrka att både 
hyresgäst och hyresvärd i mångt och mycket ryms inom samma 
kommunorganisation. Kommunen behöver ta vara på denna styrka, se fördelarna 
och nyttja det i samförstånd. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt i ärendet 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt i ärendet 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt i ärendet 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt i ärendet 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet 

 

 

Bilagor 

Internhyressystemet, utvärdering av nuvarande modell 
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Sammanfattning 
Kommunens nuvarande internhyressystem reviderades senast 2006, vilket medförde att en ny 
modell infördes vid årsskiftet 1 januari 2007. Anledningen till förändringen var att man tidigare 
hade ett system där hyran sattes när lokalen togs i bruk. Några ytterligare justeringar av hyran 
gjordes inte. Följden blev, över tiden, en uppenbart felberäknad hyra där kostnadsförändringar 
justerades genom att ändra tekniska förvaltningens ramanslag. Det nya internhyressystemet in-
nebar i stället att hyran justerades löpande för att motsvara den faktiska självkostnaden. Samti-
digt blev fastighetsorganisationen hyresfinansierad och inte finansierad via anslag.  

Kostnaden för lokaler är en stor del av kommunens budget. En vanligt förekommande diskuss-
ion är att kommunen använder för mycket lokaler och att det saknas incitament för att hushålla 
med resursen lokaler. I dessa diskussioner hänvisas vanligtvis till internhyressystemet och dess 
uppbyggnad. Ett system där hyra uppfattas som en fri nyttighet bedöms motverka intresset att 
genomföra besparingar genom att minska sitt behov av lokaler. Kort och gott, då något är gratis 
finns ingen som stimulerar till en minskad konsumtion. 

En central frågeställning blir att resonera kring syftet med ett internhyressystem och om dess 
uppbyggnad också kan, ska eller bör hantera en resurstilldelning. För att besvara detta behöver 
man dessutom ta hänsyn till kommunens organisations. Visst kan varje förvaltning ha en egen 
fastighetsorganisation. Men av uppenbara skäl finns fördelar att ha en samlad fastighetsorgani-
sation. I stället för att själv hantera sina lokalkostnader beläggs förvaltningarna med en hyra för 
nyttjandet av sina lokaler. Denna hyra föreslås motsvara den faktiska kostnaden för resursen lo-
kaler, varken mer, varken mindre. Detta hanteras av en självkostnadsbaserad internhyra och en 
hyresfinansierad fastighetsorganisation, vilket motsvarar dagens system. Andra system som 
funktionshyra eller marknadshyra är i realiteten endast ett annorlunda sätt att värdera nyttan och 
kostnaden av resursen lokaler. Vem som betalar är alltjämt den samma, det vill säga hyresgästen. 
De andra modellerna är också mer krävande rent administrativ och nyttan de antas förmedla be-
döms inte vara värt denna merkostnad.  

Idag kompenseras förvaltningarna för hyran per automatik, något som i teorin kan minska in-
tresset för besparingar. Visst kan man tänka sig ett system där varje förvaltning årligen äskar 
budget för sina lokalkostnader. Huruvida en sådan lösning faktiskt är effektivare är däremot 
högst tveksamt. Vilka urvalskriterier eller bedömningsmallar ska beaktas i ett sådant förfarande. 
Någonstans faller man tillbaka till traditionell ekonomistyrning och ekonomiuppföljning. Hyres-
gästen får idag information om kostnaden för resursen lokaler. Förvaltningarna har sedan ett an-
svar att hantera och behandla denna kostnad precis som man hantera alla sina kostnader. Detta 
för att avgöra om man bedriver en effektiv verksamhet eller ej. Frågan är snarare hur medveten 
man är om detta och hur man arbetar för att effektivisera sin verksamhet. Internhyressystemet 
föreslås inte vara det styrmedlet som ska hantera detta. I stället bör det hanteras löpande genom 
verksamhetsmässig uppföljning, dels i sedvanlig ekonomiuppföljning dels i det löpande arbetet 
med lokalförsörjning. Sammanfattningsvis föreslås därför att en modell där hyran motsvarar den 
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faktiska lokalkostnaden bibehålls. Vidare föreslås att finansiering för hyran även fortsättningsvis 
hanteras per automatik där förvaltningar kompenseras för hyran och att tekniska förvaltningens 
fastighetsorganisation finansieras via hyresintäkter och inte via ett äskande av ramanslag.   

Förbättringspotential finns däremot i själva hanteringen av modellen. Ny teknik gör det möjligt 
att fördela och precisera kostnader mer exakt än via schabloner. Syftet är att varje hyresgäst ska 
få en mer specificerad och noggrann redovisning av såväl hyreskostnader som lokalytor. Samti-
digt ska tilläggas att en kostnadsfördelning inte enbart ligger på hyresvärdens ansvar. Även hy-
resgästen behöver fördela sina kostnader mellan sina ansvar och verksamheter. Samarbetet par-
terna emellan är därför viktig och kan säkert utvecklas vidare. En utvecklingspotential finns 
också i budgetarbetet. Proceduren att ta fram och beräkna den så kallade lokalkostnadsbudgen 
är idag tidskrävande och komplicerad. Även här torde det finnas potential att införa ny teknik 
för att automatisera och digitalisera processen.   

En annan viktig aspekt är att veta vad man ansvarar för och betalar för i ett hyresförfarande. 
Detta regleras i den så kallade gränsdragningslistan parterna emellan. Den senaste togs fram 
2016 och har en tydlig uppbyggnad. Med tiden blir emellertid några punkter omoderna och den 
bör därför revideras. Det samma gäller för den specifika gränsdragningen mellan tekniska för-
valtningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Även om den nyligen reviderades kvarstår punk-
ter som är otydliga och som kan leda till olika tolkningar. Förslag på förbättringar av modellen 
bedöms emellertid höra till löpande utveckling. Förändringar häri är därför inget som kräver po-
litiskt avgörande eller vägledande beslut.  

Avslutningsvis kan nämnas att internhyressystemet inte löser frågan om lokaleffektivitet. Intern-
hyressystemet bidrar till att förmedla information om kostnaden för nyttjandet i syfte öka kost-
nadsmedvetenheten. Ökad lokaleffektivitet uppnås i stället i arbetet med lokalförsörjning och 
ekonomiuppföljning.    

Uppdrag 
I samband med att kommunfullmäktige, per den 29 november 2021, beslutade om Strategisk 
plan 2022–2024 med budget för 2022 och flerårsplan 2023–2024 gavs även tekniska nämnden i 
uppdrag att utvärdera internhyressystemet enligt följande: 
 
Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket. Redovisning ska ske på kommunstyrel-
sen den 26 september 2022. Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 17 september 2022. 
 
Disposition 
En utvärdering avser att kontrollera och granska om något, i det här fallet internhyressystemet, 
uppfyller sitt specifika syfte och mål. I uppdraget som sådan ingår också att lämna förslag på åt-
gärder för att förbättra regelverket som omgärdar modellen, om så bedöms nödvändigt. 
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Denna utvärdering inleds med en redogörelse över syftet av att ha ett internhyressystem. Däref-
ter följer en beskrivning av det system som tillämpas idag och hur det är uppbyggt. Efter det föl-
jer en presentation över vilka hyresmodeller och organisationsmodeller som finns att tillgå. Slut-
ligen presenteras en kort utvärdering av dagens system med dess eventuella fördelar och nackde-
lar samt förslag på förbättringar.  

Inledning 
Tolkningen av uppdraget är att det bygger på vanligt förekommande diskussioner kring en av-
saknad av incitament för att minska sina lokalkostnader. Ifall då lokaler och dess hyra uppfattas 
som en fri nyttighet bedöms det motverka intresset att genomföra besparingar genom att 
minska sitt behov av lokaler. Kort och gott, då något är gratis finns ingen som stimulerar till en 
minskad konsumtion.  

För att skapa kommunal välfärd behövs resurser av olika slag. I första hand behövs arbetskraft 
med specifik kunskap och kompetens, men även kapital, utrustning och lokaler är viktiga be-
ståndsdelar. Resurserna är tyvärr inte oändliga. Därför är det viktigt att hushålla och använda 
dem på bästa möjliga sätt för att uppnå lagstadgade krav och skyldigheter samt, om möjligt, även 
skapa extra mervärde för kommunen som sådan. Just nyttjandet av lokaler och dess kostnad är 
en resurs som utgör en stor del av kommunens totala budget. Att inte använda för mycket eller 
för dyra lokaler än vad som faktiskt behövs är således viktigt.  

Men, hur uppnås ett effektivt lokalnyttjande? En sådan fråga har emellertid inte bara ett svar el-
ler en lösning. För att skapa förutsättningar för ett effektivt lokalnyttjande behövs flera samver-
kande insatser, däribland ett regelverk för hur budget fördelas och hur lokalförsörjning ska skö-
tas. En annan viktig del är vetskap om vad lokalerna kostar och att det finns tydliga regler för 
hur och vem som ska betala för lokalen. Denna del omfattas av kommunens regelverk av ett in-
ternhyressystem.  

Frågan om effektivt lokalnyttjande och internhyrans roll är inget nytt. Flera undersökningar, ut-
redningar och publikationer har genomförts av såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
andra kommuner samt varit föremål för uppsatser på universitet och högskolor. Denna utvärde-
ring tar därför fasta på vad som framkommit ur dessa.  

Uppdraget blir därför att klargöra internhyressystemets syfte och roll samt om det uppnås med 
nuvarande modell.  

Syftet med ett internhyressystem 
Ett av syftena med internhyressystemet är att skapa en kostnadsmedvetenhet. Tanken är att den 
som betalar en hyra ska vara medveten om kostnaden för att nyttja lokalen och därigenom opti-
mera sin användning. En kostnadsmedvetenhet är också viktigt avseende drift, underhåll och 
skötsel för att skapa incitament till att utveckla fastighetsbeståndet genom exempelvis energief-
fektiviseringar. Vetskap om lokalkostnaden behövs också för jämförelse mellan olika verksam-
heter. Dels inom kommunens egna verksamheter, dels i jämförelse med andra externa aktörer. 
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Exempelvis ska offentliga och privat aktörer kunna jämföras avseende kvalitet och kostnad. Att 
veta och förstå vad lokalerna kostar är därför av största vikt.  

Ett annat syfte med internhyressystemet är att klargöra vem som ska betala och vem som ska få 
betalt för hyran. Syftet kan låta trivialt men på något sätt behöver lokalkostnaden kopplas till nå-
gon part som tar ansvar för kostnaderna. Utan denna ansvarskänsla blir det svårt att uppnå verk-
samhetsmässiga effektiviseringar. 

Huvudsyftet med en internhyresmodell är såldes inte att uppnå lokaleffektivitet. I stället är det 
ett styrmedel för att få information och kunskap om vad resursen lokaler kostar så att det kan 
användas vid beslut om att effektivisera sin verksamhet.  

Internhyressystemet behöver här ta hänsyn till två viktiga parametrar.  

 Hur ska hyran beräknas och vad ska ingå i hyran 
 Vem ska betala för hyran och vem ska få betalt för hyran 

Den första punkten hanterar hyresberäkningsprinciper och den andra intern organisation.  

Dagens internhyressystem  
Det internhyressystem som tillämpas idag infördes vid årsskiftet 1 januari 2007. Hyran för loka-
ler är numera självkostnadsbaserat, dvs hyra som betalas motsvara den faktiska lokalkostnaden. 
Rent teoretiskt existerade även innan en form av kostnadsbaserad interhyra. Problemet var att 
hyran endast beräknades och fastslogs i samband med att lokalen togs i bruk. Några vidare juste-
ringar gjordes inte. Med tiden innebar det att internhyran inte motsvarade kostnaden för loka-
lerna. För en del lokaler var internhyran avsevärt högre, för andra avsevärt lägre än de faktiska 
kostnaderna. Lokalhyran blev därmed ett internpris som inte hade någon koppling till den verk-
liga kostnaden, vilket således gav felaktiga verksamhetsnyckeltal. Rent redovisnings- och budget-
mässigt innebar det att det var tekniska förvaltningens ramanslag som justerades i stället för att 
hyran justerades. I uppföljningssyfte var det följaktligen en missvisade modell. Den faktiska 
självkostnaden för lokalen försvann redan efter ett år, varefter den lokalnyttjande förvaltningen 
sedermera betalade helt fel hyra. Avsikten med förändringen 2007 var därför två. Dels skulle in-
ternhyran på ett bättre sätt motsvara den faktiska lokalkostnaden. Dels skulle tekniska förvalt-
ningens fastighetsförvaltning vara hyresfinansierad och inte finansierad via ramanslag. Syftet var 
att låt internhyran bli informationsbäraren för det pris som nyttjandet av resursen lokaler har 
och därmed ett redskap för att uppnå ökad kostnadsmedvetenhet.   

Rent praktiskt innebär dagens system att tekniska förvaltningen upprättar en budgetkalkyl för 
internhyressystemet som följer självkostnadsprincipen. Förändringar såsom ombyggnader, till-
byggnader, nya och avyttrade fastigheter beaktas. Eventuellt förändrad kapitalkostnad med an-
ledning av avskrivningar och förändrad låneränta beräknas av kommunens finansförvaltning, 
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försäkringspremier av kommunledningskontoret, medan övriga driftskostnader beräknas av tek-
niska förvaltningen. I internhyran inkluderas löneökningar, kostnadsförändringar för media, för-
säkringar, renhållning, fastighetsskatt med mera. Även om syftet är att beräkna en så korrekt in-
ternhyra som möjligt är det inte alltid praktiskt möjligt. För att minimera behovet av administ-
ration krävs därför att schabloniseringar görs. Tekniska förvaltningen ansvarar även för att upp-
rätta en budgetkalkyl för lokalvårdssystemet som följer självkostnadsprincipen. Beräkningarna i 
kalkylerna bygger på riktvärden för den verksamheten som bedrivs i lokalerna samt städytornas 
storlek. Årskostnaden bygger på kostnad per kvadratmeter städyta och påverkas av löneökningar 
samt kostnadsökningar för städmaterial. 

För båda kalkylerna, internhyran och lokalvårdskostnaden, gör tekniska förvaltningen en intern 
kostnadsfördelning där intäkten sedan bokförs på tekniska förvaltningen och kostnaden bokförs 
på respektive nämnd. Ekonomiavdelningen ansvarar för budgetreglering till nämnderna som 
grundar sig på förändringen i kostnadsfördelningen. Förutom att tekniska förvaltningen upprät-
tar de båda budgetkalkylerna inför varje kalenderår sker även en revidering på hösten över de 
förändringar som skett under året. Tekniska förvaltningen presenterar normalt en preliminär in-
ternhyra för påföljande år i april och en slutlig hyra fastställs sedan i slutet av november. 

Fastställande av internhyra  
Kostnaden fastställs årsvis för varje objekt och består av en beräknad självkostnad för kapital, 
drift, underhåll, administration samt fastighetsskatt.  

Kapitalkostnad utgörs av kommunens kostnad för investeringar i aktuellt objekt. Avskrivningsti-
der och internränta följer kommunens redovisningsregler där SKRs rekommenderade intern-
ränta och rak avskrivning på komponentnivå tillämpas. 

Driftskostnaderna baseras på den faktiska kostnaden för värme, kyla, el, vatten och renhållning 
avseende de olika objekten under ett normalt år. Dessutom ingår kostnader för skötsel och till-
syn av förvaltningsobjektet enligt upprättad gränsdragningslista. Även försäkringar baseras på 
faktisk kostnad. Fastighetsskatten motsvarar den fastighetsskatt som kommunen erlägger för re-
spektive objekt. Däremot är merparten av kommunens lokaler befriade från fastighetsskatt. 
Kostnaden för intern administration fördelas ut till respektive objekt utefter en schablon per 
kvadratmeter yta. 

För lokaler som hyrs in från en extern fastighetsägare debiterats en kostnad motsvarande hyran 
med tillägg för ovan nämnda service som eventuellt inte ingår i avtalet. Förvaltningen redovisar 
och reglerar även eventuella momsåtersökningar i hyran. 

Kostnaden för underhåll regleras i hyreskostnaden för objektet efter det att åtgärden genom-
förts. Förvaltningen har ingen fast underhållsbudget år för år. I stället tilldelas budget för under-
håll av Kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunens årliga budget. 
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Gränsdragningslista 
Grunderna i en gränsdragningslista är att reglera huruvida en tjänst eller föremål ingår i hyres-
värdens åtagande eller om det är hyresgästen själva som är ansvarig. Här regleras exempelvis 
vem som ska bära kostnaden för förbrukningsvaror, inredning, skadegörelse, larm och mycket 
mycket mera.  

Oftast hänvisas till hyreslagen, kapitel 12 i jordabalken, som styr hyresförhållanden mellan hyres-
värd och hyresgäst. En grundregel i hyreslagen är att det man äger har man fullt ansvar för. Det 
gäller såväl drift, underhåll, reparationer och utbyte såvida inget annat dikterats i hyresavtalet. 
Hyreslagen säger även att hyresgästen har en vårdplikt under hyrestiden.  

Men då kommunen både är hyresgäst och hyresvärd saknar lagstiftningen betydelse. Eftersom 
parterna är samma juridiska person kan endera parten inte vända sig till domstol för att avgöra 
en intern tvist. Gränsdragningslistan blir därför ett redskap för att skapa en optimal organisation 
och lämplig ansvarsfördelning. Som exempel kan tas ansvar för lås och larm. Ifall hyresgästen 
inte har ansvar för att låsa och larma dörrar finns en risk att detta negligeras. Ansvaret är därför 
ofta knutet till den part som har rådighet över situationen eller ekonomiska incitament att agera.    

Oavsett hur man kommer fram till innehållet i en gränsdragningslista så är det viktigt att den är 
tydlig och förankrad. Respektive part ska känna till sitt ansvar och ta hänsyn till det vid fördel-
ning av resurser. Den nu gällande gränsdragningslistan infördes 2016. Generellt reglerar och tyd-
liggör den respektives parts ansvar på ett bra sätt. Däremot sker ständigt förändringar vilket gör 
att justeringar behöver göras då och då. Dels kan den påverkas av interna organisationsföränd-
ring, dels av tekniska framsteg. Av den anledningen är det därför lämpligt att se över och revi-
dera nuvarande gränsdragningslista.  

Utöver den övergripande gränsdragningslistan existerar även en separat gränsdragning mellan 
tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Denna gränsdragningslista följer 
emellertid inte samma uppbyggnad som den övriga. Här förekommer även vaga formulering vil-
ket kan ge upphov till olika tolkningar. En revidering av denna vore därför också lämplig att 
göra.  

Hyresberäkningsprincip 
När internhyra behandlas inom offentlig verksamhet brukar man nämna tre huvudprinciper; 
självkostnadshyra, marknadshyra och funktionshyra. De olika modellerna har såväl inbördes för-
delar som nackdelar. Avgörande är egentligen vad man vill åstadkomma och till vilket pris. Med 
andra ord, vad ska hyresgästen betala för, hur ska det beräknas och varför. Oavsett vilken mo-
dell som väljs är det emellertid alltid en hyresgäst som betalar hyran.  

Självkostnadshyra 
Den absolut vanligaste hyresmodellen bland Sveriges kommuner är en självkostnadsbaserad 
hyra. Precis som namnet antyder innebär modellen att hyran motsvarar den faktiska kostnad 
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som lokalen har, varken mer eller mindre. Fördelen med modellen är att den är lätt att begripa 
samt att den, i jämförelse, är lättare att administrera. Man kan också argumentera för att den 
trots allt upplevs rättvis i bemärkelsen att hyresgästen betalar för vad det kostar. Nackdelen är 
samtidigt att hyresnivån kan komma att fluktuera mycket år för år. Detta blir extra kännbart i 
samband med att större renoveringar genomförs. I och med att nya investeringar tillförs hyres-
objektet ökar också kapitalkostnaden med högre räntebelopp och avskrivningar. Den självkost-
nadsbaserade hyresnivån avviker således mycket från objekt till objekt. En nybyggd skola har ex-
empelvis en betydligt högre hyra än en äldre. Samtidigt är det fullt naturlig att en hyresgäst beta-
lar mer för en nyare lokal. En viktig aspekt att beakta med denna modell är behovet av samför-
stånd mellan hyresgäst och hyresvärd. En kommunal fastighetsorganisation bör inte ensamt 
driva igenom dyrbara renoveringar eller underhåll utan att först ha tillfrågat hyresgästen om dess 
behov. Det gäller förvisso oavsett vilken modell som tillämpas men effekten med denna modell 
är att kapitalkostnaden påverkar hyresnivån direkt.  

Marknadshyra 
En annan modell är den som traditionellt nyttjas av branschen för lokaler, nämligen marknads-
hyra. En marknadshyra påverkas inte av faktiska kostnader utan följer i stället förhållandet mel-
lan utbud och efterfrågan. Priset, eller hyran, motsvarar det jämviktsläge som hyresgästen är vil-
lig att betala och som hyresvärden är villig att hyra ut för. Att beräkna aktuell marknadsnivån för 
en lokal är en uppgift som inte är helt lätt. I kommuner med en stor fastighetsaktör kan mark-
nadsnivån vara missvisande pga. en monopolliknande ställning. På orter med få eller inga aktö-
rer finns kanske rentav ingen marknad att luta sig mot. Marknadshyran blir i sådan fall en upp-
skattning av vad marknaden kan tänkas vilja betala i hyra.  

En marknadshyra kan också variera i större utsträckning då den påverkas av den rådande kon-
junkturen. Dessutom är det vanligt med större skillnader mellan objekt och mellan geografiska 
lägen. Teoretiskt kan marknadshyran även vara lägre än kostnaden för lokalen. Ett omvänt sce-
nario är emellertid mer troligt, dvs att marknadshyran är högre. Detta innebär i sin tur att en fas-
tighetsdrivande organisation därmed uppvisar ett ekonomiskt överskott. I likhet med motsva-
rande fastighetsorganisationer inträder nu en fråga om vinstmaximering. Precis som övriga 
marknaden bör en fastighetsorganisation sträva efter högsta möjliga vinst. Vinsten kommer 
högst troligt att återförs centralt till kommunledningskontoret men risken för konflikter är över-
hängande. Samtidigt behövs en beredskap för hur man hanterar en situation ifall marknadshy-
rorna faller under de faktiska lokalkostnaderna. Tillåts en fastighetsorganisation gå med under-
skott och vad blir effekten av det. Slutligen är det inte heller helt okomplicerat att hantera fastig-
heternas bokförda värde. På den privata marknaden är det inte ovanligt att skriva upp värdet, 
något som är svårare för en kommunal verksamhet. Det omvända med nedskrivningar kan vara 
lika problematiskt i synnerhet om det ska grunda sig på fastighetens förmåga att generera avkast-
ning.  
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Modellen med marknadshyra är därför svår att vidmakthålla samtidigt som den är administrativt 
mer krävande. Fördelen med modellen är att hyran speglar marknadens värde, vilket ger en bra 
jämförelse mot privata aktörer. Marknadshyran, i synnerhet i centrala delar, blir troligen dyrare 
än självkostnaden vilket pressar verksamheten att bli ännu mer lokaleffektiv. En möjlig effekt 
vore en ökad vilja att söka sig till billigare geografiska lägen. En fråga som troligtvis även kom-
mer att inkludera politiska dimensioner. Sammantaget är bedömningen att marknadshyror i en 
offentlig förvaltning inte är optimalt. 

Funktionshyra 
På senare år har en modell med så kallade funktionshyror blivit mer populär, åtminstone rent 
teoretiskt i olika skrifter. Trots den ökade populariteten är det fortfarande väldigt få kommuner 
som valt att införa detta system. Bakgrunden till funktionshyror är att hyran på ett bättre sätt ska 
spegla hyresgästens nytta av lokalen. I modeller med marknadshyra eller självkostnadshyra kan 
hyran variera mycket mellan år och mellan objekt. En nybyggd fastighet har oftast en högre 
kostnad vilket en verksamhet egentligen inte ser nyttan av. Samtidigt existerar kanske äldre loka-
ler med källare som inte heller är optimalt för en verksamhet. Det kan också förekomma situat-
ioner där hyresgästen hänvisas till, för dem ineffektiva lokaler, bara för att nyttan av lokalen är 
större hos någon annan part. Det kan exempelvis finnas samhälleliga kulturvärden som värderas 
högre än verksamhetens nytta av lokalen.  

Genom att värdera nyttan som lokalen generera för hyresgästen och beakta detta i hyressumman 
blir kostnaden mer stabil samtidigt som den blir mer rättvis utifrån ett likvärdighetsperspektiv. 
En korrekt fördelad funktionshyra motsvarar den hyra där en hyresgäst inte vill byta lokal med 
någon annan.  

En bakgrund till funktionshyra är kopplingen till en verksamhets resursfördelningsmodell. Ifall 
resurser tilldelas efter antal elever eller brukare blir det en nackdel om lokalerna är ineffektiva 
och dyra. Syftet med funktionshyror är att korrigera för detta så att de olika verksamheterna får 
samma förutsättningar. En verksamhetsmässig bra och effektiv lokal blir dyrare medan en sämre 
blir billigare. Genom att värdera nyttan av lokalen nås också en bättre jämförelse mellan olika 
verksamheter inom samma område. Modellen utgår ifrån den samlade självkostnaden för loka-
ler. Därefter fördelas kostnaden ut på respektive lokal utifrån lokalens värde och nytta för hyres-
gästen. Nyttan beräknas utifrån en vald värderingsmodell. Hur denna ser ut är upp till respektive 
kommun att bestämma. Men vanliga parametrar är kapacitet och standard. För att skapa en tro-
värdig modell är det viktigt att bedömningsgrunderna är tydliga och väl förankrade samt fria 
från subjektiva värderingar.  

Nackdelen med funktionshyror är att det kräver ökad administration. Ifall när renoveringar eller 
ombyggnationer genomförs behöver modellen uppdateras då nyttor och kostnader har föränd-
rats. Värderingsgrunderna är fortfarande de samma men fördelningen av nyttor och kostnader 
behöver korrigeras. En annan nackdel med modellen är att hyresgästens incitament till att föra 
fram och poängtera ineffektiva verksamhetslokaler blir lägre eftersom de blir kompenserade för 
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denna ineffektivitet. En observant lokalförsörjning och fastighetsförvaltande organisation ska 
förvisso beakta detta, likväl kan det vara svårt att hantera.  

Vilket nämnts är funktionshyror betydligt mer komplicerade att administrera än självkostnadsba-
serade hyror. Den administrativa kostnaden är följaktligen högre. En annan nackdel är uppbygg-
naden av modellen. För att inte skapa en alltför omfattande modell krävs begränsningar. När så 
görs blir det osäkert om modellen tillräckligt fångar de olika nyttorna av en lokal. Ifall förkla-
ringsgraden fortsatt är låg missar den sitt verkliga syfte och ojämlikheten kommer att bestå. En 
ytterligare fråga som behöver ställas är om det behöver vara via internhyran som verksamhetens 
lokalnytta ska beaktas. Respektive verksamhet har alltjämt en möjlighet att införa sina egna re-
sursfördelningsprinciper och kompensera för ojämlikheter på annat sätt.  

Vem betalar hyran 
De tre modellerna ovan har alla olika tillvägagångssätt för att illustrera kostnaden för resursen 
lokaler. Däremot beaktar de inte problematiken kring vem som betalar hyra eller hur de finansi-
erar sin verksamhet. Oavsett om man tillämpar en självkostnadshyra, marknadshyra eller en 
funktionshyra behöver någon betala för hyran. Samtidigt behöver någon få betalt för kostna-
derna som lokalerna medför. Kanske är det denna fråga som är den mest kontroversiella. Enligt 
teorin antas det finnas en svag ansvarskänsla då hyran per automatik finansieras av någon annan. 
Frågan är hur eller om det kan hanteras rent organisatoriskt på annat sätt.  

Egen fastighetsorganisation 
En modell är att låta verksamheten själva hantera sina lokaler med en egen fastighetsorganisat-
ion. Fördelen här är att verksamheterna själva kan välja att spara på sina lokalkostnader eftersom 
de fullt ut styr över sin budget för lokaler. En risk kan emellertid vara att långsiktigt optimala 
fastighetsinvesteringar bortprioriteras till förmån för satsningar inom verksamhetens övriga de-
lar. Nackdelen med denna modell är dock uppenbar. I stället för flera fastighetsdrivande organi-
sationer bör det rimligen vara mer optimalt med en samlad och specialiserad fastighetsorganisat-
ion.  

Anslagsfinansierad fastighetsorganisation 
En ytterligare modell motsvarar den som tidigare fanns i kommunen där en anslagsfinansierad 
fastighetsorganisation ansvarar för lokalerna. Hur kostnaden för lokaler fördelas beror först och 
främst på om man överhuvudtaget valt att fördela ut hyreskostnaden, vilket inte är normalt med 
en anslagsfinansierad modell. I annat fall beror det på vilken hyresmodell som valts. Nackdelen 
här är att kopplingen mellan hyresgästens behov och fastighetsorganisationens behov riskerar att 
gå vitt isär. Om verksamheten inte ser sina lokalkostnader finns små incitament till att analysera 
och effektivisera nyttjandet av lokaler, såväl avseende yta som förbrukning. 
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Hyresfinansierad fastighetsorganisation 
Slutligen finns en modell som kommunen tillämpar idag, dvs en hyresfinansierad fastighetsorga-
nisation. Denna modell används förmodligen uteslutande bland kommuner. Skillnaden mot mo-
dellerna ovan är att det är hyresgästen som har budgeten för lokaler och som hyr dessa av den 
interna fastighetsorganisationen. Det är alltså verksamheterna som är anslagsfinansierade för lo-
kalkostnaden och kan därmed själva analysera sina lokalkostnader och ta fram förslag på lokal-
behovseffektiviseringar. Fördelen med denna modell är att det finns en specialiserad fasatighets-
organisation som verkar för att tillgodose kostnadseffektiva lokaler samt en verksamhet som 
själva kan analysera sina kostnader.    

Utvärdering 
Givet internhyressystemets syfte reduceras en utvärdering av nuvarande modell till att besvara 
följande frågor: 

1. Förmedlar internhyressystemet information om lokalernas kostnad? 
2. Uppvisas en rättvisande bild av kostnaden för lokalerna? 
3. Får rätt part information om kostnaden? 
4. Finns andra bättre lösningar? 

Svaret på frågorna 1–3 är för samtliga ”ja”, medan svaret på fråga 4 väger mot ett ”nej”. Dagens 
system med en självkostnadsbaserad hyra bedöms vara den mest lämpliga utifrån nytta och ad-
ministrativ kostnad.  

Med en hyresfinansierad fastighetsorganisation där hyresgästen betalar hyra till fastighetsägaren 
får båda parterna information om kostnaden för lokaler. Genom att beräkna och precisera de 
faktiska kostnaderna på respektive objekt uppvisas också en rättvisande bild av kostnaderna. 
Dagens självkostnadsbaserade hyresmodell är enkel att förstå och, i förhållande, enkel att admi-
nistrera. Av de andra beskrivna hyresprissättningsmodellerna kan konstateras att marknadshyra 
inte är ett rimligt alternativ. Nyttan är liten i förhållande till de fördelar som modellen genererar 
samtidigt är de administrativa kostnaderna är höga. Lika tydligt är det däremot inte att avgöra 
fördelen mellan, å ena sidan, en självkostnadsbaserad eller, å andra sidan, en funktionsbaserad 
hyresprissättningsmodell. I teorin är en funktionsbaserad hyresmodell att föredra. Men frågan är 
om nyttan är större än kostnaden för att införa systemet och kostnaden för att vidmakthålla mo-
dellen. Problemet med modellen är dess konstruktion. Att skapa en modell som tar hänsyn till 
relevanta förklarande variabler för att åstadkomma ett högt förklaringsvärde bedöms som svårt. 
När och om det inte uppnås mister samtidigt modellen sitt syfte. Att uppnå en hyresprissättning 
där inga hyresgäster vill byta lokal med varandra känns mer som en ouppnåelig önskan. Visst 
kan man argumentera för att det på något sätt är bättre att ha nästan rätt än fullständigt fel. Men 
en självkostnadsbaserad hyresmodell kan i detta fall inte representera det som är fullständigt fel.  

Den självkostnadsbaserade hyresmodellen uppfyller därför sitt syfte av att visa vad resursen lo-
kaler kostar. Det kan tyckas vara en simpel utvärdering men faktum är att förutsättningarna är så 
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triviala att andra lösningar inte skapar en större nytta. Men varför upplevs det då som att ett ef-
fektivt lokalnyttjande inte uppnås. Svaret på den frågan rör inte internhyressystemet i första 
hand. Svaret går att finna i hur man arbetar med ekonomisk uppföljning och hur man gör verk-
samhetsmässiga analyser. En stor del av detta behöver samordnas i det löpande lokalförsörj-
ningsarbetet och i kommunens budgetberedningar. Det är i dessa fora som nyckel finns för att 
nå ökad lokaleffektivitet. Men för att nå framgång här behövs samtidigt en utvecklad uppfölj-
ning och analys av verksamheternas mål och resursanvändning skapas. 

Rekommendation  
Även om det övergripande internhyressystemet som sådant inte föreslås att ändras existerar 
alltjämt saker som kan förbättras. Internhyressystemet ska vara enkelt och skapa förståelse om 
lokaler för verksamheter och lokalhyresgäster. För att uppnå detta behövs samtal och dialog 
mellan parterna. De förslag på förbättringar som lämnas här ska dock betraktas som tjänsteman-
namässiga och bör därför kunna hanteras utan att politiska beslut behöver fattas. 

Processen att ta fram, beräknas och tilldela den så kallade lokalkostnadsbudgeten upplevs idag 
som komplicerad och ineffektiv. Här finns rutiner och här finns ett arbetssätt men dessa kan ut-
vecklas och informationen kan förtydligas. Dels rör det interna förbättringar inom tekniska för-
valtningen, dels ett tätare samarbete med kommunens centrala ekonomikontor. Syftet är att 
bättre ringa in och beräkna lokalernas kostnad för att så långt det är möjligt undvika ekonomiska 
överraskningar som egentligen hade kunnat förutsetts. Här inkluderas exempelvis effekter av 
centrala och interna upphandlingar, förändrade och utökade myndighetskrav samt tillkommande 
och avgående objekt. Utöver det behövs en tydlighet hur hantering av risker ska skötas. Även 
detaljnivån på fördelning av lokalkostnader till respektive objekt eller byggnad kan förbättras. I 
internhyresberäkningen används löpande olika typer av schabloner. I takt med införande av nya 
system och ny teknik kan schabloner ersättas med faktiska beräkningar. Exempelvis pågår ett 
arbete med att fördela kostnaden mer noggrant per byggnad i stället för objekt. En annan viktig 
sak att rätta till är hur externa hyresintäkter redovisas. Idag kopplas de till objektet vilket leder 
till att hyresnivån för nyttjaren blir oskäligt låg och helt felvisande. Här behöver en särredovis-
ning göras. 

Det kan också nämnas ett behov av att göra en översyn av den så kallade gränsdragningslistan 
mellan hyresgäst och hyresvärd. En tydlig gränsdragningslista är viktig för att kunna förstå par-
ternas respektive ansvarsområde så att respektive part kan planera sin verksamhet efter vad som 
gäller. Det är också viktigt att denna är känd och accepterad i respektive organisation. Gräns-
dragningslistan syfta också till att skapa en likvärdighet mellan objekt och mellan verksamheter. 
Den nu gällande gränsdragningslistan är från 2016 och bör revideras. Ändringar här bedöms 
dock inte vara av större karaktär. Därtill har en specifik gränsdragning för kultur- och fritidslo-
kaler nyligen tagits fram. Det bör dock noteras att denna inte svarar till en traditionell hyres-
gränsdragningslista och bör därför även den revideras. 
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En annan viktig punkt rör hanteringen av jour och beredskap. Självklart ska fastighetsrelaterad 
jour och beredskap ingå i hyran. Men här finns en otydlighet i vad som faktiskt bör ingår eller 
vad som önskas ska ingå. Behovet omfattar idag alltmer verksamhetsmässiga behov. Här till-
knyts även utökade säkerhetsmässiga uppgifter samt kommunens barmarksjour. Frågan är viktig 
att tydliggöra, inte enbart utifrån ett budgetperspektiv, utan främst utifrån ett arbetsmiljöper-
spektiv. Vilken personalbemanning krävs, vilken kompetens behövs, vilken utrustning, vilka for-
don osv. Detta är en fråga som växt utöver ett traditionellt fastighets- och hyresperspektiv och 
bör möjligen utredas centralt. En separat gränsdragning för jour och beredskap bör arbetas fram 
med tillhörande förslag på en debiterings- och finansieringsmodell.   

Slutligen kan också nämnas behov av att frikoppla kostnader för verksamhetsvaktmästeri från 
internhyran. I stället bör denna tjänst regleras i separata avtal mellan beställande verksamhet och 
vaktmästerifunktionen. I likhet med fastighetsservice finns det inom verksamhetsvaktmästeriet 
ett behov av att tydliggöra uppdraget genom en verksamhetsmässig gränsdragning. En sådan 
gränsdragning bör reglera vad som ingår i uppdraget och vad som kan beställas. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ärendet hänskjuts till 
budgetberedningen för år 2023 där det får vägas mot andra föreliggande behov. 

Beskrivning av ärendet 

HessleCity har tillsammans med Hässleholms kommun svarat för projektledning i 
projektet HUS (Hässleholms utveckling via samverkansmodell) tillsammans med 
organisationen Svenska Stadskärnor. HUS-projektet kommer nu att avslutas i 
oktober 2022. HessleCity har utifrån det arbete och de erfarenheter som gjorts 
inlämnat en ansökan om samfinansiering för år 2023-2026. 

BID-modellen, som HUS-projektet utgått ifrån, har skapat en gemensam grund för 
ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete med stadens platsutveckling. Tillsam
mans med boende, verksamma inom närings- och föreningsliv, besöksnäring, 
fastighetsägare, ungdomar, tjänstepersoner och politiker i Hässleholms kommun har 
dokumentation och analys gjorts utifrån ett brukar- och besökarperspektiv. Den 
nulägesanalys respektive affarsplan som tagits fram under BID-processen ger en 
färdriktning för gemensamma insatser under kommande år. 

Grundtanken i BID-modellen, och i det fortsatta samarbetet i den nya 
samverkansorganisationen, ar en trepartslösning dar kommun, fastighetsagare och 
näringsliv delar på kostnaderna för själva samverkansorganisationen. 

Enligt ansökan ligger den årliga budgeten för ny samverkansorganisation på 
4 300 000 kr/år. Från Hässleholms kommun ansöker HessleCty om en årlig 
samfinansiering på 2 250 000 kronor för åren 2023-2026. Resterande del av budget 
ska matchas med medfinansiering från fastighetsägare och näringsliv. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att ärendet 
hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där det får vägas mot andra 
föreliggande behov. 

 

Sammanfattning  

HessleCity har tillsammans med Hässleholms kommun svarat för projektledning i 
projektet HUS (Hässleholms utveckling via samverkansmodell) tillsammans med 
organisationen Svenska Stadskärnor. HUS-projektet kommer nu att avslutas i 
oktober 2022. HessleCity har utifrån det arbete och de erfarenheter som gjorts 
inlämnat en ansökan om samfinansiering för år 2023-2026.  

BID-modellen, som HUS-projektet utgått ifrån, har skapat en gemensam grund för 
ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete med stadens platsutveckling. Tillsam-
mans med boende, verksamma inom närings- och föreningsliv, besöksnäring, fastig-
hetsägare, ungdomar, tjänstepersoner och politiker i Hässleholms kommun har do-
kumentation och analys gjorts utifrån ett brukar- och besökarperspektiv. Den 
nulägesanalys respektive affärsplan som tagits fram under BID-processen ger en 
färdriktning för gemensamma insatser under kommande år. 

Grundtanken i BID-modellen, och i det fortsatta samarbetet i den nya samverkans-
organisationen, är en trepartslösning där kommun, fastighetsägare och näringsliv 
delar på kostnaderna för själva samverkansorganisationen.  

Enligt ansökan ligger den årliga budgeten för ny samverkansorganisation på             
4 300 000 kr/år. Från Hässleholms kommun ansöker HessleCty om en årlig 
samfinansiering på 2 250 000 kr för åren 2023–2026. Resterande del av budget ska 
matchas med medfinansiering från fastighetsägare och näringsliv.  
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JAV 

Beskrivning av ärendet 

HessleCity 

HessleCity bedriver sedan 2000 sin verksamhet i Hässleholms centrum med mål att 
förstärka stadens attraktivitet som kärna för Hässleholms Kommun. Föreningen 
skapar evenemang i Hässleholm och fungerar som den sammanhållande länk för 
stadens aktörer och företag. HessleCitys uppdrag är att utveckla centrum genom 
operativt arbete, bl a genom att arrangera olika evenemang och på detta sätt skapa 
en levande stad. HessleCity har ett årligt verksamhetsstöd från Hässleholms 
kommun på 800 000 kr, därtill har HessleCity erhållit sponsringsbidrag från 
Hässleholms kommun och andra finansiärer för större event som t ex Stadsfest och 
Sommar Hässleholm. 

HessleCity har tillsammans med Hässleholms kommun svarat för projektledning i 
projektet HUS (Hässleholms utveckling via samverkansmodell) tillsammans med 
organisationen Svenska Stadskärnor. HUS-projektet kommer nu att avslutas i 
oktober 2022. HessleCity har utifrån det arbete och de erfarenheter som gjorts 
inlämnat en ansökan om samfinansiering för år 2023–2026. 

Från Hässleholms kommun är finns uppdrag och ansvar för stadsutveckling, 
strategiskt som operativt, på flera förvaltningar och samt bolag. Företrädare för 
kommunens förvaltningar och bolag har deltagit i de olika arbetsgrupper som 
skapats under genomförandet av HUS-projektet. Extern och intern samverkan i 
stadsutvecklingsinsatser har stärkts. 

 

Business Improvement District (BID)  

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) används både 
för utveckling av städer, landsbygd, platser, stadsdelar samt för tematisk bransch-
samverkan. Svenska Stadskärnor har arbetat fram en svensk BID-modell som flera 
kommuner landet över har nyttjat. BID-modellen är en organiserad samverkans-
modell. Utgångspunkten är att parter tillsammans strävar efter att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt med fler aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala 
platsen. Grundtanken i BID-modellen är en trepartslösning där kommun, fastig-
hetsägare och näringsliv delar på kostnaderna för själva samverkansorganisationen 
Hässleholm har genom HUS-projektet anslutit sig till de nu över 20 städer/kom-
muner som genomgår eller har genomgått en BID-process i Sverige.  

Under 2019 genomförde Leader LAG PH i samverkan med Hässleholms kommun 
och företrädare för stationsorterna i Hässleholms kommun ”Mer attraktiva orter i 
Hässleholms kommun”. ”Mer attraktiva orter” byggde i sitt upplägg på BID-
modellen och hade bistånd från Svenska Stadskärnors platsutvecklare. I projektet 
arbetade arbetsgrupper från orterna tillsammans med projektledningen nuläges-
analyser och byutvecklingsplaner. Projektet slutredovisades med rapporten ”Mer 
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attraktiva orter i Hässleholms kommun - Sex stationsorter i samverkan för 
landsbygdsutveckling” under våren 2020. 

 

Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell (HUS-projektet) 

Hässleholms centrum som mötes- och handelsplats har utmaningar i likhet med 
flera andra städer idag. Tomma affärslokaler och minskade arbetstillfällen är några 
av de konsekvenser som märkts av konkurrens från e-handel och stora köpcentrum. 
Detta påverkar naturligt även platsens attraktivitet.  

HUS-projektet inleddes i februari 2021 och har finansierats genom EU-medel från 
Leader PH. Projektets syfte är att stärka och utveckla förutsättningarna för Hässle-
holms centrum som handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk stadskärna 
stärker utvecklingsförutsättningar och tillväxt i såväl staden Hässleholm som för 
hela Hässleholms kommun. För att utveckla Hässleholm och skapa en attraktiv stad 
behöver kommun, fastighetsägare, närings- och föreningsliv som är verksamma i 
staden samarbeta med varandra. 

HessleCitys centrumledare samt Hässleholms kommun genom destinationsut-
vecklare vid tillväxtavdelningen har svarat för projektledningen inom HUS-
projektet. En styrgrupp bestående av företrädare för kommunledning, HessleCity 
samt fastighetsägare har följt projektet samt gemensamt tagit strategiska beslut 
under processen. Kommunledningen är representerad i styrgruppen av kommun-
direktör samt förvaltningschefer för miljö- och stadsbyggnad respektive tekniska 
förvaltningen. Till styrgruppen har knutits en politisk referensgrupp bestående av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Svenska Stadskärnor har sedan februari 2021 inom HUS-projektet processlett 
Hässleholms arbete vilket inneburit bl a workshopar, stadsvandringar, enkäter, 
SWOT-analyser, studiebesök, erfarenhetsutbyte, framtagna aktiviteter (”case”) och 
coaching.  

BID-området inventerades utifrån fem fokusområden:  
• Varumärket – identitet, profil, image och profilering  
• Utbud – aktiviteter, upplevelser, service och butiker  
• Platsen – funktion, utseende och utformning  
• Tillgänglighet – färdsätt, framkomlighet och öppettider  
• Trygghet – rent, tryggt och säkert. 
 
Genom deltagandet i Svenska Stadskärnors BID-process har stadens aktörer och 
kommunen tillsammans stärkt och bidragit till att vidareutveckla redan befintlig 
samverkan. Tillsammans med boende, verksamma inom närings- och föreningsliv, 
besöksnäring, fastighetsägare, ungdomar, tjänstepersoner och politiker i 
Hässleholms kommun har dokumentation och analys gjorts utifrån ett brukar- och 
besökarperspektiv. Vissa delar i detta arbete har därtill redan förverkligats. 
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BID-modellen har skapat en gemensam grund för Hässleholm i det långsiktiga 
arbetet framåt med att platsutveckla staden och att identifiera sakfrågor som stärker 
stadens utveckling. Under genomförandet av projektet har över 100 personer från 
stadens olika aktörer deltagit i tematiska fokusgrupper. Utifrån temagruppernas 
observationer, diskussioner och förslag har en nulägesanalys tagits fram (bilaga 1). 
Under hösten 2022 färdigställs och framläggs en affärsplan med en tillhörande 
handlingsplan, budget och medfinansiering (arbetsutkast bilaga 2) till styrgruppen.  

 

Behov av fortsatt utvecklingsarbete 

När HUS-projektet och dess BID-process är avslutat börjar det operativa arbetet 
med att utveckla Hässleholms stad med utgångspunkt från affärsplanen. HessleCity 
kommer att behöva utveckla och förstärka sin struktur som samverkansorganisa-
tion, för att ha rätt förutsättningar att uppfylla affärsplanens mål genom att arbeta 
både strategiskt och operativt.  

Affärsplanen beskriver BID-områdets utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt. 
De erfarenheter som gjorts under det pågående BID-arbetet i HUS-projektet, och 
som dokumenterats i nulägesanalys och affärsplan, visar på behovet av en förstärkt 
och utvecklad samverkansorganisation. Uppdrag och målsättning för samverkans-
organisationen ska vara tydligt och fastställas gemensamt av de parter som sam-
verkar.  

Enligt nulägesanalysen och affärsplanen behöver gemensamma insatser tillsammans 
göras avseende: 

• Trivsel och attraktionskraft  

• Trygghet och säkerhet 

• Utveckling och etablering. 
 

I HessleCitys ansökan om samfinansiering samt i dess bilaga 2 (affärsplanen) be-
skrivs en tänkt framtida form och inriktning för en ny och gemensamt utvecklad 
platssamverkansorganisation.  Styrelsen skall utses av huvudfinansiärer och bestå av 
representanter från kommun, fastighetsägarna, handel och service samt övrigt 
näringsliv. Utöver en nybildad styrelse inrättas inom den nya organisationen, enligt 
affärsplanen, ett fastighetsägarnätverk samt tre samverkansgrupper;  

• Trygghet & säkerhet,  

• Platsen samt  

• Event, marknad & varumärke. 
 

Det geografiska området för den nya organisationen utökas till att gälla hela Hässle-
holms stad, organisationen går då från centrumutveckling till stadsutveckling. Under 
genomförandet av HUS-projektet har vidare identifierats behov av en rådgivande 
samt stödjande funktion till ”cityföretag” i kommunens stationsorter.  
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De olika evenemang som HessleCity, tillsammans med Hässleholms kommun och 
andra samverkansparter, stått för behövs för att skapa en attraktiv stad. I det fort-
satta utvecklingsarbetet är dessa insatser lika viktiga som de strategiska och lång-
siktiga utvecklingsfrågorna. Samverkansinsatser mellan organisationen och samver-
kande parter inom kommunens organisation och näringsliv behöver trimmas ihop 
tillsammans. 

Förslaget om samfinansiering för kommande organisation ska ge en långsiktighet 

och hållbar finansiering av den utvecklade gemensamma organisationen. HessleCity. 
Förslaget ligger på fyra år med därtill kopplad uppföljning och utvärdering.  

Samlad budgetram för ny organisation för perioden 2023–2026 ligger enligt ansökan 
på 4 300 000 kr/år varav sammanlagt 2 250 000 kr/år söks från Hässleholms 
kommun. Resterande del av budget ska matchas med medfinansiering från 
fastighetsägare och näringsliv. Budgeten är fördelad enligt följande: 

• Drift och fasta kostnader – 1 800 000 kr (varav 1 000 000 söks från 
Hässleholms kommun) 

• Event & platsvarumärkesbyggande aktiviteter/åtgärder - 1 500 000 kr (varav 
750 000 kr söks från Hässleholms kommun) samt 

• Utvecklingsprojekt – 1 000 000 (varav 500 000 kr söks från Hässleholms 
kommun). 

.  

Mer attraktiva orter och landsbygdsutveckling 

Projektet ”Mer attraktiva orter” avslutades under pandemivåren 2020. I några av 
orterna har intressegrupperingar arbetat vidare med de initiativ som identifierades i . 
byutvecklingsplanerna. Kommunens stationsorter och dess landsbygd har idag 
ingen samlad process för landsbygdsutveckling. Hässleholms kommun fördelar 
årligen tätortsbidrag för verksamhet i orterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, 
Vinslöv och Vittsjö. Bidragen ger möjlighet till arrangemang och aktiviteter som har 
till syfte att stärka samhällena med omnejds roller som mötes- och handelsplatser.  

Utifrån de erfarenheter som gjorts inom ramen för HUS-projektet bör övervägande 
bör göras om en operativ återstart av den arbetsprocess som ”Mer attraktiva orter” 
lade grunden för och som i vissa delar avstannade p g a pandemin. Hässleholms 
kommun, stationsorternas intressegrupperingar,  Leaderföreträdare m fl kan vara de 
drivande samverkansparterna i en återstart av en sådan kommunövergripande 
satsning på landsbygdsutveckling.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Det gemensamma arbetet inom organisationen och inom de olika samverkansgrup-
perna kommer att stärka staden och kommunen som en plats för uppleva, leva, lära 
och arbeta. Hässleholms stad stärks och utvecklas som mötes- och handelsplats. 
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Barnperspektivet  

Insatser är för och med barn och ungdomars perspektiv och behov. 

Miljökonsekvenser  

En hållbar samhällsutveckling i samverkan mellan stadens aktörer är en tvärgående 
ambition. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det fortsatta gemensamma stads- och centrumutvecklingsarbetet inom ramen för 
den nya samverkansorganisationen innebär ett ökat ekonomiskt åtagande från 
kommunen. Dess effekter och synergier kommer på sikt att bidra till effektivare 
processer och en förbättrad tillväxt för kommunen som helhet.  

 

Bilagor 

Ansökan om samfinansiering av HessleCity för åren 2023–2026 
Nulägesanalys 
Affärsplan 

 

Sändlista: 

HessleCity 
Tillävxtavdelningen  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga förvaltningar 
Kommunala bolag  
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• 
• 
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• 

Bildande av samverkansorganisation samt ansök.an om sam.finansiering av HessleCity för åren 
2023-2026 

Inledning: 
HessleCity bedriver idag sedan 2000 sin verksamhet i Hässleholms centrum med mål att förstärka stadens 
attraktivitet som kärna för Hässleholms kommun. Föreningen skapar evenemang i Hässleholm och fungerar som 

den sammanhållande länken för stadens aktörer. 

HessleCity har varit en viktig del i processen kring arbetet med Leader-projektet HUS (Hässleholms utveckling 
via samverkansmodell) och den Bill-process som tillsammans med Svenska Stadskärnor har varit i gång sedan 
inledningen av 2021. Processen och projektet avslu tas i oktober 2022. Vi har tillsammans i processen tagits fram 
en nulägesanalys. Utifrån nulägesanalysen skaJI det också tas fram en affarsplan och handlingsplan som skall 
ligga till grund för det fra mtida utvecklingsarbetet för Hässleholm som en handels-och mötesplats. 
Enligt Nulägesanalysen (Bilaga 1) och Affärsplanen (Bilaga 2) behöver gemensamma insatser tillsammans göras 

avseende: 
• Trivsel och attraktionskraft 
• Trygghet och säkerhet 
• Utveckling och etablering 

(OBS Dessa tre var exempel tryck på de punkter som vi nu landar i affärsplanen) 

Insatser behöver göras från respektive sakägare men framför allt tillsammans! Vi måste fortsätta det nu inledda 

gemensamma arbetet tillsammans för en levande och attraktiv stad i utveckling. 
Från processen i Hässleholm samt erfarenheter från andra städer så ser vi behov av att stärka och utveckla vår 
centrumorganisation 

HessleCiry behöver förstä rka och förbättra sin struktur som en samverkansorganisation jämfört med dagsläget. 
De utmaningar och möj ligheter som behöver hanteras i det fortsatta måste lösas i en utvecklad och förstärkt 
samverkansorganisation. Organisationen skall också ta ett ansvar fö r kommande affärsplan med handlingsplan 
då krävs helhetsgrepp. Ett helhetsgrepp med ökade ekonomiska resurser och bemanning som kopplas till ett 
tydligt uppdrag. 
Ett flertal andra städer och platser har gjort denna resa med sina organisationer och där man få tt utveckling . 

Evenemangen som görs av HessleCiry i stadens centrala delar behövs för att skapa en attraktiv stad. De som 
genomförts har stärkt, utvecklat och levandegjort Häss leholm som plats. Detta skall man kunna växla upp ännu 

mer. 
Samtidigt skall man ha det strategiska och utvecklingsfrågorna med sig. Vidare blir man den sammanhållande 
länken mellan stadens aktörer. 
Dessutom måste samtidigt samverkansinsatser mellan berörda förvaltningar och kommunala bolag trimmas och 
stärkas både i resurser och ekonomi. Helt enkelt tillsammans. 

Det geografiska området utökas till att gälla hela Hässleholm stad inklusive externa köpcentrum. Utöver detta 
skall man också kunna ha en rådgivande och stöttande funktion till kransorterna i Hässleholm kommun. 
Ett budgetförslag på samfinansiering av HessleCiry är framtaget nedan för åren 2023-2026. 

Ambitionen är minst att få med fastighetsägarna/näringsliv på summorna enligt nedan. 
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Budgetförslag drift- & fasta kostnader 
för organisationen 
Hässleholms kommun 1.000.000 kr/ år 

Fastighetsägare/Näringsliv 800.000 kr/ år 

Driften av organisationen växlas upp oc.h får ett tydligare uppdrag med ett helhetsgrepp som är välförankrat hos alla aktörer. 

En högre budget krävs för att detta skall kunna göras. Organisationen skall även kunna vara en stödfunktion till övriga 

organisationer på andra orter i kommunen. 

I budgeten ingår: 2 st anställda på 100% som driver organisationen på uppdrag från styrgruppen. Lokalhyra, 

redovisningskostnader, aktiviteter fö r utbildning, projektledning, ledning & drivande av samverkansgrupper, 

marknadsföring och administration. 

Budgetförslag för event & 
platsvarumär kes byggande 
aktiviteter/åtgärder 
Hässleholms kommun 750.000 kr/ år 

Fastighetsägare/Näringsliv 750.000 kr/ år 

I budget ingår: Genomförande av event i Hässleholm. Ex: Vårmarknad, Eventlördagar, Hässleholms Skafferi, Påsk på stan, Jul 
i Hässleholm, Krogrundor, Höstmarknad 

Sommar Hässleholm (Utomhusbio, livekonserter , allsång, barnaktiviteter etc.) 
En uppväxling skall kunna ske av nuvarande event samt arbeta fram nya koncept i samverkan med andra aktörer. En 

rådgivande funktion. 

Budgetförslag för utvecklingsprojekt 
Hässleholms kommun 500.000 kr/ år 

Fastighetsägare/Näringsliv 500.000 kr/ år 

Budgeten avser att kunna finansiera de aktiviteter och åtgärder som framkommit i den affärsplan och handlingsplan efter 

BID Hässleholm. Att det helt enkelt kan skapas "verkstad" av dessa aktiviteter. Det innebär att ekonomiska medel finns 

beslutade. Vilket också ger en snabbare och smidigare gång. 
Exempelvis: Trygghet och säkerhetsåtgärder som belysning på i parker och på andra platser, fortsatt foliering av elskåp, 

skapande av sommargata på stan, framtagande av olika policys såsom skyltning, renhållning mm, förändring av torgstadgar, 

fasadmålningar. 

Totalt budgetförslag: 
Hässleholms kommun: 2.250.000 kr/ år 

Fastighetsägare/näringsliv: 2.050.000 kr/ år 

Total summa: 4.300.000 kr/ år 



Summering: Detta förs lag skall ses som att det tillsammans skall ge en långsiktighet och en hållbar finans iering 

av utveckl ingsarbetet w1der ledning av organisationen Hess leCity. Till detta måste ett tydligt uppdrag ges med 

äl föra nkring hos alla aktörer. Förslaget är på 4 år och detta skall sedan utvärderas inför ett nytt bes lut om 

fortsättn ing för ännu en 4-årsperiod. En årlig uppföljning med Kommunstyrelsen skall göras efter varje 

genomfört verksamhetsår. 

Bilaga 1: Nulägesanalys 

Bilaga 2: Affärsplanen 

Hässleholm i september 2022 

Centrumledare HessleCity 



Nulägesanalys
BID Hässleholm 2021/2022

~ Hässleholms 
~ kommun Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling. Europa 
investerar i lands~sområden 



Detta är BID Hässleholm
Centrumföreningen Hesslecity och Hässleholms kommun samarbetar för att utveckla Hässleholms stads-
kärna att bli en attraktiv handels- och mötesplats. Detta arbete sker inom ramarna för Leaderprojekt HUS 
– Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell, där Svenska Stadskärnors process för platsutveckling BID 
(Business Improvement District) ingår. Processen pågår under 18 månader i sju steg. 

BID Hässleholm har en styrgrupp som består av representanter från kommun, fastighetsägare samt närings-
livet via medlemmar från Hesslecity. Deras uppgift är att ta strategiska beslut under processen gällande bl a 
utvecklingsinsatser. 

Denna nulägesanalys är resultatet av de tre första stegen i Svenska Stadskärnors BID-process. Nulägesanalysen 
är framtagen för att få en gemensam bild av hur vårt valda BID-område ser ut just nu, vilken potential och 
vilka utmaningar som finns, för att kunna ta nästa steg och prioritera områden som behöver utvecklas. 

Nulägesanalysen är godkänd av Svenska Stadskärnor, BID Hässleholms styrgrupp och kommundirektör. 
Den kommer ligga som grund för vår framtida gemensamma väl förankrade affärsplan med tillhörande 
handlingsplan och budget för det vi nämner BID-området i Hässleholm stad. 
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Hässleholms stad ska vara en plats full av liv och rörelse för invånare, 
företag, organisationer, och besökare. För att utveckla Hässleholm och 
skapa en attraktiv stadskärna behöver kommun, fastighetsägare, närings- 
och föreningsliv som är verksamma i staden samarbeta med varandra. Att 
samarbeta är en utmaning och ett nytt arbetssätt behöver tillämpas och 
detta nya arbetssätt sker genom Svenska Stadskärnors BID-process. 

Målet med genomförd BID-process är att ha en fungerande samverkans- 
organisation, en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande 
budget och en gemensam finansiering. 

Processarbetet pågår under 18 månader i sju steg där intressenternas 
olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara.  Efter avslutad 
process fortsätter arbetet att utveckla Hässleholms stad med utgångspunkt 
i handlingsplanen.  

BID-processen (Business Improvement District) ingår i projekt HUS 
- Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell som finansieras av 
Jordbruksverket och Leader Lag PH. Projektet är ett samverkansprojekt 
mellan Hässleholms kommun och centrumföreningen Hesslecity och 
syftar till att utveckla Hässleholms stadskärna till att bli mer attraktiv och 
aktiv för boende, besökare och företag. 

STEG 1 

8 VECKOR

1 MÅN 9 MÅN 18 MÅN

INTRODUKTION 
& INSPIRATION

17 februari 2021 20 april 31 augusti 25 november 1 februari 2022 28 april 30 augusti

INTERN KICK-OFF
NULÄGESANALYS
PRAKTISKT “CASE”

AFFÄRSPLAN
PRAKTISKT “CASE”

COACHING AV 
AFFÄRSPLAN

REDOVISNING AV 
FÄRDIG AFFÄRSPLAN 

& AVSIKTSFÖRKLARING

DIPLOMERING
OCH SLUTRAPPORT 

AV RESULTATETSTEG 2 

8 VECKOR

STEG 3 

15 VECKOR

STEG 4 

12 VECKOR

STEG 5 

12 VECKOR

STEG 6 

12 VECKOR

STEG 7 

12 VECKOR

2. SYFTE OCH MÅL

För att utveckla Hässleholms stadskärna krävs ett stärkt samarbete, korta 
beslutsvägar samt flexibilitet och lyhördhet i kommunikationen mellan 
kommun, det lokala näringslivet, föreningslivet och invånare. 

Syftet med BID Hässleholm är att genom samverkan mellan privata 
och offentliga aktörer utveckla miljöer och stadsnära boende, med målet 
att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara 
etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö att verka och bo i. 

Syftet med att utveckla BID-området är också att förstärka den lokala 
konsumtionen av dess varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det 
geografiska området. 

Målet är att tillsammans ta fram en gemensam samverkansorganisation, 
en gemensam väl förankrad affärsplan med tillhörande handlingsplan 
samt en medfinansieringsmodell som är hållbar över tid. Affärsplanen 
beskriver BID-områdets utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt. 
Affärsplanen ska vara ledande i det gemensamma arbetet och ska vara 
färdigställd augusti 2022.

1. BAKGRUND 

I 
■-

■-

■-
■-

■-

■-

t t t t ► 
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3. HÄSSLEHOLMS 

HISTORIA

Hässleholms kommun har näst flest stationsorter i Skåne och Hässleholm 
stad är en av södra Sveriges viktigaste knutpunkter, här sammanstrålar 
järnvägar från fem riktningar. Staden har vuxit fram kring järnvägen 
och järnvägen har även idag en stor betydelse för stadens identitet och 
utveckling. Staden Hässleholm är relativt ung, stadsplaneringen är från 
sent 1800-tal och Hässleholm fick stadsprivilegier 1914. 

Innan järnvägen kom till Hässleholm var detta ett för skånska förhållan-
den relativt glest befolkat och kargt område. Landskapet var betydligt mer 
öppet än idag med hedmarker, åkrar och ängar. I området fanns mindre 
bondbyar samt några mindre herrgårdar och ett större gods, Hovdala. 
Väster om staden, vid Mölleröds kungsgård, har lämningar efter landets 
äldsta kända boplatser från jägarstenålder hittats. I och runt om Häss-
leholm finns fornlämningar från brons¬ och järnålder som tyder på att 
området haft en för sin tid stor befolkning. Under historisk tid har Skåne 
i allmänhet, och Göinge i synnerhet, utgjort ett gränsområde mellan Sve-
rige och Danmark. Detta drabbade områdena runt Hässleholm hårt ända 
in på 1700-talet med ödeläggelse, plundring och avfolkning på grund av 
återkommande krigshandlingar. 

1974 bildades Hässleholms kommun genom sammanslagning av tätor-
terna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Idag är 
Hässleholms kommun till ytan Skånes största kommun och befolk-
ningsmässigt den femte största. Utöver järnvägen präglades Hässleholm 
under ca 100 år av militär verksamhet med två stora regementsområden 
inom staden. Under de senaste två decennierna har Hässleholm fått se 
militären och stora delar av tillverkningsindustrin lämna staden för att 
ersättas med tjänster, service och upplevelser. Staden har gått från att 
vara centrum i ett eget omland till att vara en del av det dansk-svenska 
storstadsområdet Greater Copenhagen. I juni 2016 stod överenskom-
melsen om höghastighetståg med station vid Hässleholm C klar. 

Foto: Västra Göinge Hembygdsförening

…Hässleholms kommun, Region Skåne, Trafikverket 

och Jernhusen arbetar tillsammans för att utveckla 

Hässleholm C, så att stationen bättre kan möta det 

beräknat ökade resandet. Detta innebär bättre till-

gänglighet för både resenärer och hässleholmare. 

V
isste du att...

…Amelies plats är uppkallad efter Amelie Ehren-

borg som skänkte marken där Första Avenyen ligger 

idag. Familjen Ehrenborg har haft stor betydelse för 

Hässleholm och stadens namn är uppkallad efter 

Hässleholmsgården där de bodde. 

V
isste du att...

…Hässleholms Kulturhus har ett normalår ca 450 000 

besökare per år och har en lokalyta på 12 000 

kvadratmeter. Förutom att stadsbiblioteket ligger i 

bygganden arrangeras utställningar, föreläsningar, 

konferenser och teaterföreställningar samt evene-

manget Europa Forum Hässleholm, som är Sveriges 

ledande årliga mötesplats för europapolitiska frågor.

V
isste du att...
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BID-området

Besöksräknare

Stadskärnan

4. BID- OMRÅDET 

Hässleholm genomför en stadskärne-BID med utgångspunkt från 
BID-modellens fem fokusområden; platsvarumärket, utbud, platsen, 
tillgänglighet samt rent, snyggt & säkert. 

Insatser i BID-området ska ske med utgångspunkt i redan antagna 
detaljplaner och Fördjupad Översiktsplan - Framtidsplan Hässleholm stad 
(FÖP). BID-området utgår från Hässleholms stadskärna vid stortorget 
och inkluderar både den västra och östra sidan om Hässleholm Central-
station, samt Första Avenyen upp till kyrkan, Nytorget, Tingshuset samt 
Fisketorget. Till större delen speglas BID-området av hur den geografiska 
avgränsningen ser ut i den nationella rapporten Cityindex, där man ser 

till tätheten av bostäder och kommersiella verksamheter. Om man ser till 
den inre och snävare zon som finns i FÖP: en är BID-området mindre än 
det område som benämns som Centrala staden. Centrala staden omfattar 
Centrum och Paradiset öster om järnvägen, samt Norden, Bokeberg och 
Sonetorp väster om järnvägen. 

Utanför BID-området ligger fyra handelshubbar som är avgörande för 
handel; Österås centrum, Läreda handelsområde inkl Ljundala centrum, 
T4 området och Grönängsplansområdet/ CityGross. Hubbarna växer och 
förändras över tid, och ska inte ses som statiska områden, utan är viktiga 
att ha med i utvecklingsarbetet. 
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4.1 Områdets intressenter och samverkanspartners 
Områdets intressenter och samverkanspartners är fastighetsägare, närings-
idkare, organisationer och föreningar samt kommunala intressenter genom 
politiker och tjänstepersoner. Inbjudningar till möten gällande BID 
Hässleholm har gått ut brett till stadens aktörer och alla som velat vara 
med har välkomnats i arbetet. 

4.2 Utbud i BID-området
Detaljhandeln är samlad och koncentrerad i stadskärnan, som utgör 
BID-området, och består av bostäder, butiker, service, tjänster och 
kommersiell service, offentliga verksamheter och offentliga platser. Under 
november 2021 genomförde Hesslecity en stråk- och butiksinventering av 
verksamheter i bottenplan av fastigheter inom BID-området. Av de 144 
verksamheterna domineras utbudet av restauranger och caféer, följt av 
butiker och frisörer/hälsa/skönhet, samt av lediga lokaler. 

27st

Skönhet/hälsa/frisör 23st

Lediga lokaler

20st

Restaurang 

& café
14st

Kläder & 

accessoarer

Apotek

Bank
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Stråk- och butiksinventering Hässleholm 

stadskärna (BID-området) november 2021

Centrala staden
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5. SAMVERKANSORGANISATION 

5.1 Hesslecity 
Centrumföreningen Hesslecity bildades år 2000 som en ny gemensam 
organisation. Detta var en sammanslagning av dåvarande köpmanna- 
föreningen och en utvecklingsgrupp vid namn centrumgruppen. Arbetet 
leds av en centrumledare, fram till 2017 var detta en halvtidstjänst men är 
idag en heltidstjänst tack vare ett kommunalt verksamhetsstöd. 

Föreningens ändamål är att arbeta för att öka attraktionskraften och 
besöksfrekvensen i Hässleholm, värdeorden är ”För en levande stad”. 

Föreningen består av medlemmar från handel, service, tjänsteföretag, 
fastighetsägare samt representanter från Hässleholms kommun. Styrelsen 
består av medlemmar från de olika branscherna. 

5.2 Samverkan idag 
Hässleholms kommun arbetar strategiskt sedan tidigare med centrum- 
utveckling genom många olika förvaltningar, tex verksamhetsplaner och 
Fördjupad Översiktsplan, samt har mandat gällande myndighetsut- 

Fastighetsägare 

Fastighetsägarna Syd 

Hässleholms gruppen 

1 plats 

Hässleholms Kommun 

Tillväxtavdelningen

1 plats adjungerad i styrelsen

Centrumsamordnare

 1 plats adjungerad i styrelsen

Projektanställd tom 210831 i 

och med BID Hässleholm

Centrumgruppen 

(Referensgrupp) 

1:e vice kommunalråd

Kommundirektör

Tillväxtchef

Centrumledare

Handel/Service

Restaurang & Café

6 platser

Matris över Centrumföreningen Hesslecity 2021

Hässleholms Kommun

Kommunalråd

1 plats 

Verksamhetsledare  

Centrumledare

sekreterare/ekonomiansvarig

1 plats adjungerad i styrelsen

Ordförande

8 ledamöter

3  adjungerade

STYRELSE

övning (olika tillstånd). Kommunen finansierar årligen ett verksamhets-
stöd till centrumföreningen Hesslecity, vars syfte är att utveckla centrum 
genom att skapa relationer mellan stadens aktörer och arrangera mindre 
evenemang. Verksamhetsstödet från kommunen täcker personalkost-
nader för centrumutvecklare på en heltidstjänst och till viss del för att 
genomföra aktiviteter. Vid större event som tex att arrangera Stadsfesten 
krävs tillkommande finansiering för genomförande, genom sponsring och 
externa bidrag. Hesslecity får även in service- och medlemsavgift från dess 
medlemmar. Under BID-processen har en centrumsamordnare tillfälligt 
anställts på 30% för att genomföra operativa insatser, då centrumledaren 
arbetar i BID-processen.  

Hesslecitys fokus ligger idag på operativa insatser som evenemang, för att 
locka besökare till staden. Sammansättningen i Hesslecitys medlemsför-
delning speglar inte vilka aktörer som är verksamma i staden (kommun, 
handel/ service, fastighetsägare). Av 89 verksamma företag i staden är 
endast 41 medlemmar. För arbete med utvecklingsinsatser i stadskärnan 
saknar Hesslecity idag strukturen för en samverkansorganisation. Det 

~ / 
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saknas vidare en långsiktig utvecklingsplan för området, som inkluderar 
finansiering samt tydliga roller och mandat att driva olika insatser kopplat 
till bland annat myndighetsutövning.

Efter en dialog mellan kommun, näringsliv och Hesslecity, om behovet  
av att arbeta mer gemensamt och handlingsorienterat med centrum- 
utveckling, bildades i januari 2020 den provisoriska centrumgruppen.  
Centrumgruppen bestod av kommundirektör, kommunstyrelsens förste 
vice ordförande, tillväxtchef samt centrumledare från Hesslecity. Grup-
pens uppdrag var att identifiera behov av åtgärder samt finna lösning 
på dessa. Centrumgruppen har inte varit verksam sedan hösten 2020, 
och kan sägas ha fyllt ett interimistiskt behov i väntan på det arbete som 
inleddes inom BID-processen.

5.3 Samverkan i framtiden
Under våren 2021 kommer en workshop att genomföras med de olika 
intressenterna för att komma fram till hur man kan utveckla och ta ett 
omtag av den befintliga samverkansorganisationen som finns idag. Resul-
tatet kommer att presenteras i affärsplanen. Se avsnitt 8.2.

6. VIKTIGA STYRDOKUMENT, 

FAKTA OCH ANALYSER 

I detta kapitel finns en sammanställning av strategier, rapporter och 
övergripande mål som vi behöver förhålla oss till gällande Hässleholms 
stadsutveckling. Den synliggör även det som saknas. Många av dokumen-
ten finns som länkar, där man kan läsa mer om innehållet, dessa är inte 
rangordnade. 

6.1 Internationella och regionala strategier
Hässleholms kommun arbetar efter nationella, regionala, delregionala 
samt lokala strategier och handlingsplaner. Dessa är övergripande doku-
ment och de mest väsentliga finns samlade i Översiktsplan för Hässle-
holm 2022- 2040, beslut om antagande sker av kommunfullmäktige 
under våren 2022. 

Översiktsplan - Hässleholms kommun (hassleholm.se)

6.2 Hässleholms kommuns vision
”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts 
människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av 
förändring och med ambition att utvecklas.”

6.3 Kommunala strategier
Fördjupad Översiktsplan - Framtidsplan Hässleholm stad 2030 (FÖP)
Den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad anger mål, stra-
tegier och inriktning för den fysiska utvecklingen av staden. Planen ska 
skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den 
ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter 

Foto: Fotograf Daniel
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i staden. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med 
detaljplaner och bygglov. FÖP: en utgår från olika strategiska dokument 
och underlag som berör Hässleholms utveckling fram till 2030. 

Vidare läsning angående strategier och detaljplaner finns på kommunens 
hemsida.

Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad (hassleholm.se) 

Översiktsplan och detaljplaner - Hässleholms kommun (hassleholm.se)

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunika-
tionen i Hässleholms kommun
Kommunikationspolicy för Hässleholms kommun (hassleholm.se)

Resursoptimeringsplan Del 2 – “Hässleholm 2020 är Skånes Vintage-
centrum” 
(DEL_2_Resursoptimeringsplan_A4_slutversion.pdf (hassleholmmiljo.se )

6.4 Arbeten under framtagande men inte antagna
Resursoptimeringsplan
Resursoptimeringsplan remissförslag.PDF (hassleholmmiljo.se)

Näringslivsprogram 2022-2024 
Ett nytt näringslivsprogram är under framtagande. Kommer att färdigställas 
under första halvåret 2022.

Parkeringsstrategi 
Hässleholm har i dagsläget ingen strategi över frågor kopplade till parke-
ring men under vintern 2021-22 kommer ett arbete startas upp gällande 
framtagande av parkeringsstrategi. 

Trafikplan för Hässleholms stad
Trafikplanen för Hässleholms stad (remissversion 2017¬03¬14) ska visa 
hur trafiken i staden kan och bör utvecklas fram till år 2030. Båda har 
inriktning mot ett mer hållbart transportsystem.

Hässleholms kommuns styrmodell
Innehåller vision och mål som kan härledas till Hässleholms kommuns 
riktning framåt. Beslut i början av 2022.  

Gestaltningsuppdraget för centrumutveckling, etapp 2
Har inte förts fram till godkännande men ett färdigt förslag från 2020 
finns. Det omfattar Första Avenyen upp till kyrkan och angöring till 
Hässleholm Centralstation från Magasinsgatan.

Strukturplan Västra centrum 
Pågående arbete som berör Centralstationen och Magasinsgatan på västra 
sidan. Förväntas bli klar under våren 2022.

6.5 Utredningar (analyser, rapporter och inventeringar)
• Stadslivsundersökning – räkning av fotgängare 2011
• Citylyftet 2015
• Reteam centrumanalys, Retail mapping 2015 (uppdaterad 2019)
• Strategi för detaljhandeln i Hässleholm stadskärna 
• Problem och åtgärdslista, Trygghetsvandring Norra Station 2017-11-30
• Trygghetsvandring, Kulturhuset och Resecentrum 2019-09-25
• Fastighetsägarna SYD, Enkät fastighetsägare 2019.
• Enkät uppföljning av handlingsprogram kopplat till corona-insatser, 

2020 samt 2021
• Enkät platsvandring BID 2021, se avsnitt 7.4

• Analyser från besöksräknare i Hässleholms centrum, löpande från 
mars 2020

• Be Here then – App: Digital historisk platsvandring i Hässleholm 
stad - 2021

• Fastighetsägarkarta med tillhörande fastighetsägarregister 2021
• Stråk- och butiksinventering Hässleholm stadskärna november 

2021, se avsnitt 4.2
• Marknadsanalys Hässleholms kommun – Hotell- och mötesindustri, 

HOPE Rapport januari 2019
• Näringslivsfakta Hässleholms kommun
Näringslivsfakta Hässleholms kommun (hassleholm.se)

6.6 Nyckeltal (statistik, index, rankningar)
• Cityindex 2020, Branschrapport 
• Cityindex 2020, Cityrapport Hässleholm, se avsnitt 6.4
• Cityindex 2021, Branschrapport, se avsnitt 10.1, 11.1 samt 12.5
• SCB/Tillväxtverket kommersiella gästnätter/ inkvarteringsstatistik, 

uppdateras månadsvis
Statistik för gästnätter | Tourism in Skåne (tourisminskane.com)

• Kolada 
https://www.kolada.se/

Öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Databasen 
innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser och 
analys i kommunsektorn. 

Fastighetsägarenkät
Fastighetsägarna Syd genomförde en enkät för fastighets- 

ägare verksamma i Hässleholms stad i samband med Cityin-

dex 2020, 18 svar inkom.  

45% 
tycker att kommunen är engagerad i utveckling av centrum

6%
upplever i stor utsträckning att det finns en god sam- 

verkan mellan fastighetsägare, kommun och handlare gäl-

lande arbetet med stadskärnan (39% lagom, 33% ej svarat, 

23% inte alls).

39%
anser att en stråkstrategi för stadskärnan i stor utsträckning 

 hade underlättat fastighetsföretagandet  

(28% lagom, 28% vet ej, 6% inte alls). 

”Sluta etablera handelscentrum utanför centrum. Gratis 

parkering med p-skiva. Se Hässleholms möjligheter. Försök 

inte skapa en storstad för det blir vi aldrig. Trafiksitua- 

tionen har påverkat attraktionskraften negativt och försvårat 

kundtillströmningen.”
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7. STADSVANDRINGAR ENLIGT 

DE FEM FOKUSOMRÅDENA

7.1 Fokusområden
BID-modellen arbetar efter sju steg och inom följande fem fokusområden: 

Fokusområde – 1 Platsvarumärket (identitet, profil, image, positionering) 

Fokusområde – 2 Utbud (aktiviteter & upplevelser, service) 

Fokusområde – 3 Platsen (funktion, utseende, utformning) 

Fokusområde – 4 Tillgänglighet (förflyttning & framkomlighet, kommu-
nikation) 

Fokusområde – 5 Rent, tryggt & säkert (rent & snyggt, tryggt & säkert)

7.2 Fokusgrupper
I början av BID-processen bildades fem fokusgrupper, ett inom varje 
fokusområde. Dessa grupper har bestått av tjänstepersoner och represen-
tanter från handel, näringsliv, föreningar och andra organisationer. Varje 
fokusgrupp har träffats separat vid ett flertal tillfällen under BID-proces-
sen och diskuterat förbättringsåtgärder utifrån respektive fokusområde. 
Dessa förbättringsåtgärder har sammanställts i en bruttolista per fokus-
område, där man sedan gjort prioriteringar gällande kort- och långsiktiga 
åtgärder, vilka som ska genomföra samt finanseria insatsen. Syftet med att 
fylla i förbättringsåtgärder i en bruttolista är för att få ett användbart  
beslutsunderlag för de val av åtgärder som ska göras i kommande affärs-
plan med handlingsplan. 

Varje fokusgrupp har valt ut ett eller ett fåtal förbättringsåtgärder, så 

kallade ”case”, som de presenterade för övriga grupper under steg 4 i 
processen. Utöver detta har man inom grupperna haft erfarenhetsutbyte 
med andra BID-orter samt genomfört stadsvandringar. 

7.3 Fastighetsägarnätverk
Ett lokalt fastighetsägarnätverk har bildats under BID Hässleholm. Syftet 
är för att främja stadens utveckling genom erfarenhets och kunskapsutbyte 
mellan fastighetsägare, vilket även gynnar den egna verksamheten. Inom 
fastighetsägarnätverket har man tagit fram en lista med sakfrågor att 
gemensamt arbeta vidare med. Man har även arrangerat studiebesök och 
bjudit in andra kommuner att berätta hur det gjort i sina processer.

7.4 Genomförda stadsvandringar  

och stadsvandringsenkät
Flera stadsvandringar har genomförts i det offentliga rummet och 
kommersiella områden med utgångspunkt i de fem fokusområdena. I 
samband med stadsvandringarna har en enkät skickats ut till deltagarna 
under perioden 20 april – 20 november 2021. 

Totalt har enkäten besvarats av 100 personer som främst representerar 
handel, serviceföretag, övrigt näringsliv, fastighetsägare, kommunala 
tjänstepersoner, politiker, organisationer och föreningar. 

Resultat från stadsvandringsenkät
Frågorna har besvarats efter en femgradig skala, där siffran 1 är dålig och 
siffran 5 utmärkt, 0 har angivits om man saknar uppfattning om frågan. 
Slutsatserna kommer synkas med kommande medborgarenkät samt tas 
med i kommande affärsplan. 

Foto: Hesslecity
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7.5 Resultat Fokusområde 1 - Platsvarumärket
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1 2 3 4 5 0

1=dåligt/inte alls och 5=utmärkt, om du inte har någon uppfattning, ange 0 (noll).

Sammanfattande kommentarer enkät - platsvarumärket
Hässleholm har en stark koppling till järnvägen och centralstationen samt har stadsprivilegier. Det finns vackra äldre 

byggnader i delar av staden.  Första Avenyen har jättefin vy upp mot kyrkan/ ner mot centralstationen. Unikt med när-

heten till vandringsleder/ vandringscentrum, men detta kan förstärkas.

Imagen av hela Hässleholms stad och kommun behöver lyftas för att imagen av centrum ska kunna lyftas. Det behövs 

mycket nytänkande och satsningar för att få staden att lyfta, inte minst gällande ljussättning och muralmålningar, han-

del, caféer, mat, lek och utställningar.

Bra att få kännedom om hur Hässleholm stad uppstod, och utveckla storytelling kring detta.

Foto: Thomas JohnssonFoto: Sven Persson

•••••• 
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7.6 Resultat Fokusområde 2 - Utbud
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9%
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1=dåligt/inte alls och 5=utmärkt, om du inte har någon uppfattning, ange 0 (noll).

Sammanfattande kommentarer enkät - Utbud
Stimmigt första intryck mot Stortorget, finns ingen självklar plats att äta lunch ute vid skönt väder. Vad händer i Häss-

leholm på kvällen, när det ej är pandemi? Västra Centrum/ Norra Station har förvirrande namn och avståndet upplevs 

längre än vad det är. 

Önskvärt med större variation av butiker som tilltalar en bredare målgrupp, samt ett större utbud under kvällstid.

Vi ser fler och fler lediga lokaler, vi måste vända denna trend. 

Foto: Sanna RossellFoto: Hesslecity

•••••• 
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7.7 Resultat Fokusområde 3 - Platsen
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1=dåligt/inte alls och 5=utmärkt, om du inte har någon uppfattning, ange 0 (noll).

Sammanfattande kommentarer enkät Platsen
Hässleholm upplevs som smutsigt och dystert. Det finns potential men det behövs ett krafttag kring stadens utseende, 

specifikt fasader och skyltfönster.

Utformningen på den nybyggda delen av Första Avenyen har gestaltats så att det finns 5m breda ”aktivitetsytor” på var 

sida om mittenstråket, här bör det finnas spännande aktiviteter. Jättebra yta för serveringar men att parkera cyklar här 

känns mer tveksamt. 

Foto: Fotograf DanielFoto: Johan Funke

•••••• 
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7.8 Resultat Fokusområde 4 - Tillgänglighet
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1 2 3 4 5 0

1=dåligt/inte alls och 5=utmärkt, om du inte har någon uppfattning, ange 0 (noll).

Sammanfattande kommentarer enkät – Tillgänglighet
Förbättra tillgänglighet i staden genom att kommunicera var man får lov att köra och var det finns lediga p-platser.

Foto: HesslecityFoto: Thomas Johnsson

•••••• 
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7.9 Resultat Fokusområde 5 - Rent, tryggt & säkert

27.
Tryggt

28.
Säkert
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1=dåligt/inte alls och 5=utmärkt, om du inte har någon uppfattning, ange 0 (noll).

Sammanfattande kommentarer enkät – Rent, tryggt & säkert
Centralstationen och centrum upplevs otrygg kvällstid på grund av att staden inte är tillräckligt upplyst. Ganska  

smutsigt och stökigt på gatorna, samt ganska tråkiga gator över lag. Finns potential att åtgärda med olika insatser.

Rent, tryggt och säkert, hänger samman med att utformning och gestaltning är ett rum i staden. Om dess golv,  

väggar och tak är dåligt gestaltade uppmuntrar det till klotter, nedskräpning etc.

Foto: HesslecityFoto: Hesslecity

•••••• 
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Foto: Thomas Johnsson
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8. STUDIER, UNDERSÖKNINGAR 

OCH WORKSHOPS 

Nedan är ett urval av studier, undersökningar och workshops listade, 
dessa har givit värdefull branschkännedom, spetskompetens och ökad 
förståelse för stadsutveckling för de inblandade i processen.

8.1 Enkäter för medborgare 
SCB medborgarundersökning för Hässleholms kommun

Statistikmyndigheten SCB genomför årligen en medborgarundersökning 
i Sveriges kommuner. Undersökningen fångar medborgarnas attityder 
och åsikter om bland annat den kommunala servicen, förtroendet för 
politiken och möjligheterna till inflytande.

Resultatet från undersökningen analyseras och används som en del i 
utvecklingsarbetet för att kunna förbättra den service och de tjänster som 
Hässleholms kommun levererar till medborgarna.

Medborgarenkät 
Enkät om hur invånaren upplever Hässleholms stad utifrån de fem fokus-
områdena (platsvarumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, snyggt 
& tryggt) kommer att genomföras under första kvartalet 2022. 

8.2 Workshops 
Workshops/arbetsmöten 
Under våren 2021 har BID Hässleholms styrgrupp tagit fram en 
SWOT-analys av Hesslecity som organisation samt en SWOT-analys av 
Hässleholm stad. SWOT-analys Hässleholms stad har varit på remiss via 
fastighetsägarnätverk och inom fokusgrupperna under november 2021. 
Se avsnitt 9.

Workshop om framtida samverkansorganisation är beställd av Hesslecity 
under ledning av Svenska Stadskärnor, den kommer genomföras under 
januari 2022. Inbjudna är Hesslecitys styrelse, kommundirektör,  
kommunalråden samt de fastighetsägare som sitter i styrgruppen och 
Hesslecity valberedning. 

Workshop - Nya skyltfönster 
Tre olika koncept för staden är framtagna under en workshop i oktober 
2020 på initiativ av Magna Fastighetsförvaltning. 

NYA SKYLTFÖNSTER – Magna

8.3 Studieresor och erfarenhetsutbyten
Inför och under BID Hässleholm har erfarenhetsutbyte skett med olika 
BID- städer/orter samt genomfört inspirationsbesök till andra städer. 
Hässleholm har både fått ta del av hur andra städer löst lokala utmaning-
ar och vi har delat med oss till andra om vårt arbete i BID-processen. 
Från de olika träffarna har vi tagit med oss viktiga insikter som;  

• Hur man samlar och inkluderar stadens intressenter i uppstart av en 
BID-process.

• Uppstart av ett fastighetsägarnätverk.
• Utmaningar och möjligheter efter avslutad BID-process. 

BID Ängelholm 
Digitalt erfarenhetsutbyte kring arbete med deras BID-process, våren 
2020. Vi tog lärdom av hur Ängelholm gjort upplägget i sin BID-process, 
hur de arbetat med att få ihop alla stadens aktörer på ett bra sätt men 
också hur arbetet fortskridit efter processen. Hur de arbetat med att få 
ihop alla stadens aktörer på ett bra sätt men också hur arbetet fortskridit 
efter processen. 

BID Simrishamn & BID Kävlinge 
Digitalt erfarenhetsutbyte kring arbete med deras BID-processer, våren 
2020. Lärdomar vi tog med oss härifrån var hur de byggt upp sin orga-
nisation samt dess för- och nackdelar. Vi fick råd om hur Simrishamn 
finansierat sin BID-process via ansökan till Leader och Jordbruksverket, 
Hässleholm gjorde sedan en liknade ansökan som blev beviljad.

BID Ronneby
Digitalt erfarenhetsutbyte vid tre olika tillfällen under 2021, gällande 
uppstart av BID-process, fastighetsägarnätverk och fokusgrupp platsva-
rumärket. Här fick vi med oss värdefull information om hur deras resa 
varit i uppstarten samt hur de jobbat fram ett fastighetsägarnätverk i 
sin process. Vår fokusgrupp platsvarumärket fick bra fakta hur de skulle 
kunna lägga upp sitt arbete framöver. 

Landskrona och Helsingborg
Plats- och inspirationsbesök i båda städerna, fokus på hur städernas 
utformning, utsmyckning och upplägg av event, juni 2021. Här fick de 
närvarande inspiration till framtida sommarevent samt hur de jobbar med 
mindre ak tiviteter på olika platser i staden, och vikten med att jobba med 
platsens historia.

BID Hässleholm 
Det finns ett intresse av att få kännedom om BID Hässleholm, både 
lokalt, regionalt och nationellt via Svenska Stadskärnors kontaktnät. Vi 
har efter förfrågningar hållit föredrag och presenterat vårt arbete och de 
lärdomar som vi fått genom processen.  

Skåne nordost beredningsgrupp våren 2021 
Perstorps kommun, våren 2021 
Skurups kommun, våren 2021  
BID Forum – hur man startar BID, webinar arrangerat av Svenska Stads-
kärnor, 30 augusti 2021 
Snapphanen Rotary klubb, Hösten 2021 
Lions Club Hässleholm, hösten 2021
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8.4 Utbildningar och webinar
Under BID-processen har deltagare i arbetet tagit del av olika utbildning-
ar och webinar för att vidareutvecklas och få fördjupad kunskap kopplad 
till stadsutveckling. 

• UCM BID-managerutbildning (Urban Centre Management),  
maj 2021

• UCM Basic (Urban Centre Management) Stads- och plats- 
utvecklingsutbildning, november 2021

• Sweden Urban Arena - Recover, Restart, Rebuild – Moving Forward, 
november 2021  

• Sveriges Kommuner och Regioner, Besöksnäring på agendan 2021 – 
nationell dialog om samhällets roll för utveckling, november 2021 

• Dialogmöte: Brottslighet mot företag. Arrangerades av Business 
Class den 1 december 2021 

8.5 Nätverk 
Hesslecity
Centrumförening som arbetar för att Hässleholm ska vara en levande och 
attraktiv stad.

HessleCity förening har som ändamål att arbeta för att öka attraktions-
kraften och besöksantalet i staden. Detta skall göras genom olika aktivite-
ter som är öppna för alla. Utformning och utbud av dessa skall variera för 
att främja alla verksamheter. 

https://www.hesslecity.se/

Business Class
Lokal samlingsplats på Norra Station i Hässleholm för företagare och 
studenter, med event och föreläsningar som gynnar näringslivet. Business 
Class är ett EU-projekt som drivs med stöd av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Leader LAG PH. Projekttid augusti 2018 t o m 
december 2021.  

Fastighetsägarna SYD
Branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighets-
marknad. I Hässleholm finns en lokalgrupp av fastighetsägare som ingår 
i fastighetsägarna Syd. Gruppen bevakar det lokala fastighetsföretagarkli-
matet och arrangerar medlemsaktiviteter kring aktuella ämnen.

Sveriges Centrumutvecklare
Branschnätverket för yrkeskåren inom centrum-, plats- och destinations- 
utveckling. Medlemmar är centrumutvecklare, stadskärneledare, centrum- 
chefer, platsutvecklare, destinationsutvecklare. I Hässleholm är centrumleda-
re, centrumsamordnare samt ordförande i Hesslecity medlemmar i nätverket.

http://sverigescentrumutvecklare.se

Svenska Stadskärnor
Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande medlemsorganisation med ett 
branschöverskridande nätverk som erbjuder kunskap, kompetens och erfaren-
heter i frågor som rör utveckling av stadskärnor, centrum och eller motsva-
rande offentliga platser och stråk. Medlemmar är kommuner, fastighetsägare, 
handel och övrigt näringsliv. I Hässleholm är Hesslecity medlemmar.

https://www.svenskastadskarnor.se

Foto: Hesslecity
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Foto: Fotograf Daniel
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9. SWOTANALYS  

Genomförande av SWOT-analys 
Under våren 2021 har BID Hässleholms styrgrupp tagit fram en 
SWOT-analys av Hässleholm stad, denna har sedan varit på remiss via 
fastighetsägarnätverket samt inom fokusgrupperna under november 2021. 

9.1 Sammanställning av resultat
Hässleholms stad är en knutpunkt med goda kommunikationsmöjlig-
heter till och från centrum. Detta är både styrkor och hot för att behålla 
handel, då konkurrens är tuff från andra städer och köpcentrum, men även 
e-handel. Det finns ett bra basutbud av butiker och caféer där några är av 
unik lokal karaktär. Hässleholm har en unik stadskaraktär, med ursprunglig 
gatustruktur, och ett torg anslutet till paradgatan Första Avenyen. Det finns 
ett stort utbud av offentlig konst, detta är unikt för Hässleholm. 

Även om kommunikationsmöjligheterna är goda med kollektivtrafik 
upplevs tillgängligheten ha brister för cyklister och funktionsnedsatta. 
Information kring stadens utbud är anonymt och information kring 
parkeringsmöjligheter kan förbättras. 

Hässleholms stadskärna upplevs inte som välkomnade, utan är svag på 
att tillgodose behovet av social interaktion och unika upplevelser men 
har en stor utvecklingspotential. Det är det som skapar konkurrenskraft 
idag - känsla, atmosfär, möjligheter till social interaktion och unika och 
värdeskapande upplevelser. 

9.2 SWOT- matris

Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

Staden är en knutpunkt

Utmärkta kommunikationer 

in till centrum

Bra med parkeringsplatser i 

närhet till kärnan

Liten stadskärna med 

närhet till allt 

Unik stadskaraktär med 

ursprunglig gatustruktur 

Varierat utbud av affärer, några 

lokala varumärken!

Kaféer med generösa 

öppettider

Har stadsprivilegier

Offentlig konst

Dålig skyltning till centrum 

och parkeringar

Skötsel av allmänna 

ytor och fastigheter 

Mer välkomnande med 

till exempel skyltar

Belysning kan förbättras med 

fler fasadbelysningar

Svårt att cykla till 

och i centrum

För mycket plats 

avsedd för bilar

Tillgängligheten för funktions-

nedsatta behöver förbättras

Stortorget är ett ”gå igenom 

torg” inte ett ”stanna kvar torg”

Gestaltningen i centrum är 

inte sammanhållen och 

genomtänkt

Otydlig identitet och 

bristande stolthet för staden

Arrangera aktiviteter 

för alla åldrar

Estetiskt tilltalande lekmiljöer 

för barn i alla åldrar

Uteserveringar året runt

Saluhall

Lokal förankring

I Hässleholm finns natur, 

närproducerat och 

befolkningstillväxt 

Tågförbindelser

Stärkt besöksnäring

Ökad trygghet

Attrahera unika butiker 

Konkurrens från näthandeln 

För lite varierat utbud, både 

vad gäller handel och 

restauranger

Fortsatt minskad 

efterfrågan på lokaler

Att det nya stationsläget 

hamnar utanför centrum

Tågförbindelser

Saknas anledningar att stanna 

kvar och uppleva staden

Staden av tradition ingen 

turist/sommarstad

Otrygghet att vistas i centrum 

11 11 11 
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10. OMVÄRLD OCH MARKNAD

10.1 Trender
Handeln står inför flera utmaningar, branschen har genomgått en bety-
dande strukturomvandling, som påskyndades under corona-pandemin. 
Detta gäller inte minst e-handel, digitalisering, globalisering och föränd-
rade konsumtionsmönster. 

Konsumenten idag har en bredare referensram då man är mer berest, och 
konsumerar upplevelser i högre omfattning än tidigare. Hållbarhet är och 
kommer bli en ännu större hygienfaktor med fokus på lokala producenter 
och produkter samt återbruk och cirkulär ekonomi. Detta gör att det 
finns en utmaning i hur man presenterar platsens utbud, då konsumenten 
ställer högre krav på denna samt sätter den i förhållande till andra städer 
och länders utbud och upplevelser. 

Dessa förändringar ställer nya krav på både företag och anställda som 
behöver utveckla och anpassa sig för att möta framtida utmaningar men 
även ta vara på strukturomvandlingens möjligheter.

Fem trender Fastighetsägarna 
spår i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden  

En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer 

att se hur platser och byggnader samnyttjas och används 

under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad 

Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill 

ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade 

sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generations-

överskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor 

Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och um-

gås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser 

behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskär-

nan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor 

Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör konto-

ren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner 

samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet 

Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor 

som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen 

och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

källa: Cityindex 2021, Fastighetsägarna och HUI

Foto: Fotograf Daniel
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Omvärldsanalys

Post-pandemi

Demografi

Hållbarhet och 
klimat

Logistik

Datarevolutionen

Fem huvudtrender påverkar städerna och därigenom handeln

Pandemin har drivit på e-handeln och hemarbetet har gjort 
entré i våra liv vilket påverkar flödena i våra städer. 

En åldrande och mer inhomogen befolkning med olika 
ekonomiska förutsättningar gör att städer differentieras från 
varandra
Klimatet påverkar städerna på flera sätt. Dels behöver man 
planera för ett mer klimatsmart samhälle och dels behöver 
man anpassa städerna efter de klimatförändringar som skett. 

Förtätningen, klimatanpassning och e-handel är olika faktorer 
som driver behovet av logistiklösningar för städer. Det gäller 
både transport av människor och av produkter

”Den smarta staden” möjliggör kontroll på flöden både inom 
staden och till köpcentrum. Dessutom ställer teknik-
utvecklingen inom e-handel nya krav på den fysiska handeln.

Pandemiåret 2020 skapade en tudelad handel

Hur och var vi handlar har aldrig 
förändrats så fort som under 2020. 

E-handeln har ökat extremt snabbt i 
omsättning, medan många fysiska 
butiker fått det tuffare. 

Utvecklingen i både parti- och 
detaljhandeln är kraftigt tudelad mellan 
delbranscher.

Tudelningen också geografisk, där 
city- och gränshandeln gått dåligt, 
medan extern- och bostadsnära 
handel gått bättre.

Krisdrabbade företag har inte hunnit 
tjäna ikapp för att täcka tidigare 
förluster och lån eller skatteanstånd.

Bygg/järn/ färg
Elektronik/vit varor
Blommor/trädgård
Heminredning
Läkemedel/skönhet
Dagligvaruhandeln
Möbler
Sport

Specialiserad livsmedelshandel
Kläder

Böcker/tidningar/papper
Leksaker

Skor
Detaljhandeln
Partihandeln

13,9%
10,6%

8,3%
5,1%

3,1% 2,9% 2,8% 2,5%
-4,1% -6,4% -16,6% -20,4% -30,3%

3,5%

-3,4%

Handelns utveckling 2020 per delbransch, löpande priser
Källa: SCB, Omsättningsutveckling inom tjänstesektorn, Detaljhandelsindex

Källa: E. Elmsäter, Svensk Handel, 2021-11-02

Källa: E. Elmsäter, Svensk Handel, 2021-11-02
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11. MÅLGRUPPER 

- INVÅNARE OCH BESÖKARE  

11.1 Befolkningsutveckling
Under de senaste två decennierna har Hässleholms kommuns befolkning 
ökat med 3 480 personer, motsvarande en befolkningstillväxt på 7,1 
procent, från 48 580 personer till 52 285 personer. Befolkningsutveck-
lingen i Hässleholm har varit svagare jämfört med utvecklingen i Skåne 
och i landet som helhet under denna period. Skånes befolkning har under 
denna period ökat med 259 912 personer (motsvarande 23 procent) till 
dagens 1 389 336 personer. Av kommunens 52 285 invånare bor 19 435 
personer (år 2020) i centralorten. År 2030 väntas invånarantalet vara 55 970.

15%
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Källa: Cityindex 2021, Fastighetsägarna, HUI och SCB

Den procentuella utvecklingen avser befolkningsutvecklingen sedan år 2005 och är beräknad för 2020 års befolkning för kommuner 

och 2019  års befolkning för tätorter. Observera att tätortens befolkningen inte uppdateras 2006-2009 samn 2011-2014 eller 2020.
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Befolkning i stadskärnan
I Hässleholm bor 5 procent av kommunens befolkning i stadskärnan.

Detta kan jämföras med genomsnittet för medelstora städers stadskärnor, 
där 5 procent av kommunens befolkning bor i stadskärnan. Med befolk-
ning menas mängden människor som är skrivna i området. 

I Hässleholm uppgår dagbefolkningen till 99 procent av befolkningen, 
vilket innebär att 1 procent färre arbetar i stadskärnan jämfört med 
antalet som bor här.

Detta är högre än den genomsnittliga stadskärnan för medelstora städer, 
där 3 procent färre arbetar jämfört med antalet som är folkbokförda i 
området.

• 2 366 personer bor i stadskärnan (befolkning)
• 2 238 personer arbetar i stadskärnan (dagbefolkning)
• 1 163 personer bor i stadskärnan (nattbefolkning)

Källa: SCB och Cityindex 2020/ 21. Befolkning avser alla som är skrivna 
i stadskärnan, oavsett ålder och sysselsättning. Dagbefolkning avser alla 
som arbetar I stadskärnan oavsett var de bor. Nattbefolkning avser de som 
bor i stadskärnan och arbetar. Nattbefolkning exkluderar därför barn, 
pensionärer och andra som inte arbetar, men inkluderar personer som bor 
i stadskärnan men arbetar på annan ort. 

Inpendling/ utpendling
Kommunens strategiska geografiska läge och de mycket goda kommuni-
kationsförutsättningarna kommer på sikt medföra att kommunen alltmer 
kommer att bli ett etableringsalternativ för verksamheter som söker nya 
eller utvecklade verksamhetsförutsättningar. 

Det strategiska läget möjliggör en hög in- och utpendling av arbetskraft 
och kompetens. Sedan år 2000 har både in- och utpendling till och från 
Hässleholms kommun ökat med ungefär 50 procent, med 1 943 personer 
respektive 2 557 personer. 2019 pendlade 5 861 personer in till kommu-
nen och 7 621 ut från kommunen dagligen. 

I samverkansarbetet med Jernhusen, Region Skåne och Trafikverket har 
antalet resenärer som passerar Hässleholm C dagligen, uppskattats till 
ca 15 000, vilket avser avstigande eller påstigande på regionaltåg eller 
fjärrtåg.  Dessa uppgifter kommer från Skånetrafikens prognos framtagen 
2017-2018, där man ser en utveckling mot en fördubbling till 2030, med 
30 000 dagliga resenärer – utan några större infrastrukturella förändring-
ar, men med längre tåg och eventuellt tåg med två våningar. Prognosen 
bygger på det årligen ökande resandet.

11.2 Näringsliv
Hässleholms näringsliv består till stor del av småföretagare, drygt 70 
procent av kommunens cirka 5 571 företag består av ensamföretag, utan 
anställda. 

Största privata arbetsgivaren (arbetsställe i kommunen) är Bergendahl 
Food AB, Ballingslöv AB, Backer AB, Stoby Måleri, Bombardier Trans-
portation Sweden AB samt K- Prefab. 

Kommunen har flera större och medelstora företag med nationellt och 
internationellt väletablerade varumärken och som funnits i flera decennier 

i kommunen. Utöver ovan nämnda, så kan bland andra Emmaljunga 
barnvagnsfabrik, Vida, Silver Weibull, Wiwood, Sven Jinert AB, Dux, 
Kron International, Konsthantverk AB, Rubn med flera nämnas i detta 
sammanhang.

De goda kommunikationsmöjligheterna och det strategiska geografiska 
läget har bidragit till att Hässleholm har flera företag inom transport- och 
logistik. Den under år 2020 invigda Hässleholmsdepån, för service och 
underhåll av Öresundstågen, har goda förutsättningar att generera tillväxt 
och etableringar av företag inom logistik och transportsektorn framgent.

11.3 Turism och besöksnäring 
Hässleholms kommun har flera natursköna och lättillgängliga naturmiljöer 
och strövområden, dessa kan man lätt nå från Hässleholms Centralstation 
samt från flera av stationsorterna. Efterfrågan på utomhusupplevelser 
växer starkt både nationellt och internationellt och det finns goda möjlig-
heter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen i Hässleholm. 

Utmaningen ligger i att säkerställa och utveckla sommarsäsongen på ett 
hållbart sätt, samt utveckla nya reseanledningar för att öka intresset att 
besöka Hässleholm året runt. Detta ställer krav på att möta både invånare 
och besökare med ett brett utbud av upplevelser utan att det skapar trängsel 
och påfrestningar för boende och besökare på platsen.

I samband med cornapandemin fick hemester- och svemestertrenden ett 
uppsving, där många svenskar valde att stanna och uppleva Sverige och 
sitt närområde i större utsträckning än tidigare, något som också märktes 
av i Hässleholm. En annan effekt av pandemin var att fler svenskar valde 
att arbeta på distans från sin sommarstuga, enligt en undersökning av 
Invest in Halland och Kantar Sifo (april 2021) planerade 8 procent av 
svenskarna att arbeta på distans från sommarstuga eller annan semes-
terort. Detta kan ställas i relation till att det finns ca 600 000 fritidshus i 
Sverige, i Hässleholm finns 2 536 registrerade fritidshus i kommunen år 
2020 enligt Regionfakta. Hässleholms kommun är en av de kommunerna 
i Skåne med högst andel utlandsägda fritidshus.

Foto: Jens Christian
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12. KONKURRENSSITUATION 

Så här ser konkurrensen ut för Hässleholm. 

12.1 Våra konkurrenter 
Det är lätt att ta sig till Hässleholm, men det är lika lätt att ta sig från 
Hässleholm till andra städer och shoppingcenter som erbjuder ett större 
utbud av butiker och aktiviteter. Utbudet i Hässleholm täcker de grund-
läggande behoven hos invånaren men är ingen nöjesshoppingdestination. 
För att kunna möta konkurrensen hos andra städer och köpcentrum be-
höver Hässleholm utveckla unika upplevelser och skapa en trivsam miljö 
och atmosfär. Detta i sin tur kan generera spontanshopping i centrum, 
om det görs i kombination med att utbudet exponeras på ett inspirerande 
och säljande vis, som fångar upp kunderna. 

De fyra externa handelshubbarna, som nämns i avsnitt 4, är ett komple-
ment men utgör även en viss konkurrens till stadskärnan. Det finns en 
skillnad mellan typ av shopping mellan stadskärnan och handelsområ-
dena. Spontanshopping sker i regel inte vid handelshubbar, utan här har 
konsumenten planerat inköp efter sina behov. 

En naturlig utmaning gällande konkurrens är avstånd inom kommunen 
och till närliggande kommuner. Hässleholm har ett handelsindex under 

Karta över satelliter/Hubbar inkl. stadskärnan

T4-området

Läreda handelsplats

Stadskärnan (BID-området)

Grönängsplanområdet

Österås Centrum

Var shoppar du? Nämnt av*: Utbudet Miljö/Atmosfär Lätt tillgängligt Avståndet Storleken

Kristianstad 34%

V
a

d
 ä

r 
b

ra
 d

ä
r? 62% 14% 4,6%

V
a

d
 ä

r 
m

in
d

re
 

b
ra

 d
ä

r?

17% 12%

Malmö 21% 61% 8% 6% 18% 30%

Helsingborg 10% 52% 14% 9% 28% 16%

Väla 9% 65% 3,5% 21% 12% 44%

Emporia 4% 59% 7% 27% 8% 28%

*Vissa deltagare nämnde mer än 1 plats och mer än en bra och mindre bra ting, vilket gör att totalen blir mer än 100%. Dessa 3frågor är kvalitativ och 

deltagaren kan säga precis vad de vill.

Hur ofta kommer du till  

Hässleholm Centrum?

mind16 2003

Varje dag 29% 46%

Flera gånger i veckan 26% 25%

En gång per vecka 17% 11%

Någon gång per månad 20% 15%

Någon gång per år 7% 3%

Detta är första besöket 1% 0%

Annat 1% 0%

Reteam ställde följande fråga till deltagarna:

1. Om du inte shoppar i Hässleholm City, var shoppar du då?

2. Vad är bra där?

3. Vad är mindre bra där 

34% nämnde Kristianstad, 21% Malmö och 10% Helsingborg. 

Köpcenters som nämndes var Väla (9%) och Emporia (4%). I 

Hässleholms nulägesanalys från 2003 shoppade också 34% i 

Kristianstad, Hälsingborg/Väla 22% och Malmö 20%.

Bra:
Det som nämndes som bra på de andra platserna var framförallt 

Utbudet, Miljön/Atmosfären och Lättillgängligheten. Utbudet 

på Väla, Miljön/Atmosfären i Kristianstad och Helsingborg och 

lätt att ta sig till Emporia.

Mindre bra:
Mindre bra saker var Avståndet och Storleken. Många av de 

ndra marknadsplatserna tycktes vara för stora, stressiga och för 

mycket folk. De ansågs även vara för långt borta. 
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100, dvs pengarna spenderas utanför kommunen. Stationsorter belägna 
nära konkurrerande kommuner är en bidragande anledning till detta, 
exempelvis Sösdala – Höör, Vittsjö – Markaryd, Vinslöv – Kristianstad, 
Hästveda – Osby och Älmhult. 

Det finns möjligheter att öka konsumtionen inom kommunen, genom att 
bli bättre på att kommunicera samt stärka upp det kommersiella utbudet, 
samt fortsatt arbete med tillgänglighet och upplevd nåbarhet. 

12.2 Konsumtionsmönster för 

invånare och besökare i Hässleholm 
Inom ramarna för den strategi över detaljhandel i Hässleholms centrum 
som Reteam tog fram 2015 användes bl a intervjumetod ”mind 16” som 
underlag för att definiera konsumenters, detaljhandeln och konkurreran-
de marknadsplatser värderingar. Totalt 567 personer intervjuades i Hässle-
holms centrum samt på externhandelsområdena Läreda och Österås. 

Undersökningen visade: 
• En högmedian med temptation budget* på 1000kr. 

*hur mycket någon kan tänka sig att spendera på ett oplanerat köp 
utan att behöva fråga någon.

• 56% gillar att shoppa, vilket är en normal siffra.
• 82% bodde kommunen.
• 48,9% bor i centralorten.

• 18% bor i centrum.
• Andra kommuner och orter utanför Hässleholm kommun utgjorde 

en väldigt liten procent vilket betyder att Hässleholm har en låg 
attraktionskraft för närliggande kommuner och orter utanför Häss-
leholm kommun. 

Handelsområden har utvecklats en del från att undersökningen genom-
fördes, till exempel invigdes C4 Shopping i Kristianstad hösten 2017.

12.3 E- handel 
E-handeln har varit och är ett hot mot våra fysiska butiker, då e-handels-
sidor har möjlighet att erbjuda ett större produktutbud samt en smidighet 
att kunna handla hemifrån. Vi behöver se över möjligheterna att nyttja 
logistik för leveranser samt servicen på våra utlämningsställen. Vi har ock-
så en avsaknad av e-handel kopplat till våra lokala fysiska verksamheter.

Samlad prognosbild

Minskning av antalet butiker 2030
Antal butiker minskar med mellan -20 procent 
och -33 procent

2019

31 360

25 080

20 970

Scenario 1:

2030
Scenario 2:

2030

-20%
-33%

Omsättningsandelar i detaljhandeln

Butikshandel Svensk e-handel Utländsk e-handel

2020

84%

14%

2%

Scenario 1:

2030

27%

69%

4%

Scenario 2:

2030

33%

60%

6%

Källa: E. Elmsäter, Svensk Handel, 2021-11-02

SH 

• • 
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12.4 Upptagningsområden
• Primärt upptagningsområdet i stadskärnan är de som bor i Hässle-

holms stad, ca 19 000 invånare. 
• Sekundärt upptagningsområde är de som bor i kommunens 16 

tätorter, exklusive Hässleholm. 
• Tertiärt upptagningsområde vissa kranskommuner (Höör, Perstorp, 

Östra Göinge, Osby - inte Kristianstad, Örkelljunga, Klippan och 
Hörby). 

Malmö

Lund

Helsingborg

Ängelholm

Hässleholm

Älmhult

Kristianstad

C4 Shopping

Galleria 

Boulevard

Väla

Flygstaden

Emporia

Brännborn 

Center

Älmhults 

handelsplats 

och IKEA

Höör

Eslöv

Åhus

Bil: 70 min Tåg: 60 min

B
il:

 4
5

 m
in

 T
åg

: 6
0

 m
in

Bil: 
75 m

in
 Tå

g: 4
5 m

in

Bil: 30 tim
 

Tåg: 18 m
in

Gula färger avser stadskärnor

Gröna avser köpcentrum och handelsområden

På bilden visas de köpcentrum, handelsplatser och stads-

kärnor som ligger i närheten av Hässleholms stad. 

Hässleholms placering i landet och stadens position som 

tågknutpunkt gör det enkelt att ta sig runt i och utanför  

länet. Många tågdestinationer går genom Hässleholm, 

vilket gör Hässleholm väldigt lätt att ta sig till och från. 

Från Hässleholm till Helsingborg tar det 70 min att köra 

och 60 min med tåg. 

Hässleholm till Malmö tar 75 min på E22 med bil och 

45 min med tåg.

Älmhults handelsplats och IKEA tar 45 min med bil och 

60 min med tåg

Från Hässleholm till Kristianstad tar det 30 min på väg 21 

med bil och 18 min med tåg.

Foto: Thomas Johnsson

• • 

• 

• 
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12.5 Handel i kommunen 
Försäljningsindex beskriver handelns förmåga att ta vara på den befolk-
ningsmässiga köpkraften och attrahera kunder från områden utanför sin 
kommun. Försäljningsindex över 100 innebär att handeln drar kunder 
från andra områden. 

Under 2020 hade Hässleholm ett negativt försäljningsindex under 100, 
vilket innebär att kommunen hade ett utflöde av köpkraft till andra 
kommuner.

Källa: Cityindex 2021

UTVECKLING AV KOMMUNENS FÖRSÄLJNINGSINDEX ÖVER TID

Jämfört med länet och jämförbara stadskärnor

Observera att typen av stad är baserad på SCB:s indelning av kommuner och inte Cityindex definition av stadstyper. SCB uppdaterade
stadskategorierna 2017 och därför är det möjligt att datan för jämförbara städer inte är jämförbar innan 2018 och efter 2017.

Källa: Handeln i Sverige
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13. SAMMANFATTNING 

OCH SLUTSATSER

Staden som mötesplats
Städer, handel och marknader har historiskt sett inte bara handlat om ut-
byte av varor och tjänster, utan har varit en mötesplats för människor och 
kunders upplevelser. Handeln befinner sig i en tillväxtfas, men ökningen 
sker inte i centrum utan är omfördelad till bland annat e-handel och 
externhandel. 

Handeln har genomgått en betydande strukturomvandling som påskyn-
dats under corona-pandemin, där vi sett hur viktigt det är att gynna den 
lokala handeln och vara rädd om vår stadskärna. Det är viktig att tala väl 
om platsen, att ha ett engagemang och vara en god ambassadör för Häss-
leholm. Medborgaren behöver vara medveten om att deras konsumtion 
påverkar platsen och dess utbud, både i staden och orterna. 

Efterfrågan och betalningsviljan för kultur, nöjen och fritid i centrum har 
stadigt ökat sedan 1990-talet. Ett rikt kultur- och nöjesliv ger förut-
sättningar för kompletterande verksamheter, skapar flöde av människor 
under olika tider på dygnet och olika veckodagar. Detta främjar handel 
och bidrar till ett levande centrum och ökar stadens attraktionskraft. 

Stadens uppgift behöver inte vara att lösa handel, utan dess uppgift kan 
vara att skapa förutsättningar för att ta hand om människan genom att bli 
en inspirerande och kreativ mötesplats. 

Hässleholm nästa
För att kunna ta nästa steg i att utveckla Hässleholms stad behövs nya 
idéer, visioner och ett gemensamt mål, dessa måste vara anpassat efter de 
lokala förutsättningarna. Detta arbete har möjliggjorts och påbörjats via 
projekt HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell genom 
Svenska Stadskärnors BID-process. 

Kommunens roll handlar om långsiktig planering och att göra staden 
tillgänglig men ansvarar även för myndighetsutövning och service till 
medborgaren. Fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv har också 
en viktig roll i att utveckla Hässleholm. Det måste finnas en förståelse 
och ett samarbete, både strategiskt och operativt, kring helheten mellan 
stadens aktörer. Platsens utveckling är allas ansvar oavsett vem som äger 
eller ansvarar för området.

Foto: Exakta Creative



31

Framtida möjligheter, utmaningar och frågeställningar att ta med  
sig från nulägesanalysen in i kommande gemensamma affärsplan är 
följande, ej rangordnade:

• Hässleholms stad har ett svagt kundunderlag från de 

som bor i staden, spontan konsumtion sker i regel 

när man rör sig i en stadskärna, medan inköp vid 

handelshubbar ofta är planerade och av karaktären 

dagligvaror. Hur kan vi tillsammans utveckla detta?

• Viktigt att få invånare i Hässleholms kommun att 

stanna och konsumera där de bor. Kvardröjande 

miljöer, en tydligare identitet, att sänka tempot och 

upptäcka mera på plats är saker att arbeta vidare 

med, om invånaren är nöjd med platsen är behovet 

lågt att åka bort under ledighet. Hur kan vi tillsam-

mans utveckla detta?

• Vi måste veta hur behoven ser ut för de olika mål-

grupperna som finns i Hässleholms centrum. Matchar 

utbudet efterfrågan? Vilka rör sig i stadskärnan under 

dagtid, äldre, föräldralediga, arbetslösa och nyanlän-

da? Dessa målgrupper syns inte i Cityindex underlag 

för dag- och nattbefolkning. Vi kommer bl.a. att utgå 

från Reteams undersökning av Hässleholm City 2016, 

samt uppföljande inventering från 2019. 

• Det finns en utmaning i att definiera vad som avser 

stadskärna, centrum, centrumnära- och externhandel 

i Hässleholm. Detta måste vi diskutera och bestämma 

oss för vad vi skall använda för definition och i vilket 

sammanhang.

• I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver en gemen-

sam utvecklad samverkansorganisation formeras 

samt tydliggöra vem som är uppdragsgivaren. Upp-

draget är tydligt formulerat från uppdragsgivaren 

och en tydlig målsättning för arbete under komman-

de år bör antas. Till uppdraget behöver ansvars- och 

uppgiftsfördelning fastställas för att ha rätt beman-

ning och resurser för att nå målbilden.

• Det behövs ett helhetstänk gällande detaljhandel, 

service och tjänster i kommunen, allt från utbudet 

i stadskärnan och centrum, till externhandeln och 

logistik kopplat e-handel, allt hänger ihop och påver-

kar varandra. Det finns möjlighet att utöka Cityindex 

rapporter till att inkludera handelsområden utanför 

centrum. 

Tack!
Nulägesanalysen är resultatet av engagemang mellan 

stadens aktörer, där vi tillsammans tagit fram en 

gemensam nulägesbild över BID-området och dess 

utvecklingsmöjligheter.

Nulägesanalysen är godkänd av Svenska Stadskärnor, 

BID Hässleholms styrgrupp och kommundirektör. 

Den kommer ligga som grund för kommande affärs-

plan med tillhörande handlingsplan och budget för 

området. 

Stort tack till alla som bidragit till nulägesanalysen, 

för inlämning av material, granskning, korrektur, 

engagemang och uppmuntran längs med vägen!

Foto: Thomas Johnsson
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INLEDNING 

BID Hässleholm Affärsplan 2023–2026 lägger en stabil och långsiktig grund för utvecklingen av 
Hässleholms stad. Under tre år framåt kommer den att utgöra ett strategiskt dokument i det 
gemensamma arbetet mot en attraktiv och levande stad.  

Affärsplanen är förankrad hos berörda förvaltningar samt kommunstyrelsens arbetsutskott och har 
tagits fram inom ramen för Svenska Stadskärnors BID- process (Business Improvement District) som 
pågått i Hässleholm under perioden 17 februari 2021 till 27 oktober 2022.  “Den nya 
Samverkansorganisationen/ Hesslecity 2.0” ansvarar för att genomföra denna strategiska affärsplan 
med tillhörande årlig operativ handlingsplan och samfinansiering.  

Ett delmål är att Hässleholm utses till Årets Stadskärna senast 2026, vilket ställer krav på en 
välfungerande långsiktig samverkan mellan stadens aktörer. Alla pågående och planerade projekt i 
staden behöver därmed inte vara färdiga till dess, utan det är strukturen för formaliserad samverkan 
som är grundpelaren.  

1 SYFTE & BAKGRUND  

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med BID Hässleholm är att:  

• genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer tillsammans skapa en långsiktig och 
hållbar utveckling för Hässleholm 

• förstärka den lokala konsumtionen av varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det 
geografiska området 

Målet är att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya 
arbetstillfällen och en trivsam miljö att verka och bo i.  

Målet når vi genom att ta tillvara BID- processens arbetsmetodik, där ökad kunskap och förståelse 
för varandras kompetenser tas tillvara. Affärsplan och handlingsplan visar vad som ska göras, hur det 
ska göras samt vem som ska göra det. En ny samverkansorganisation behöver komma på plats som 
ansvarar för att mål och aktiviteter genomförs. 

1.2 BAKGRUND   
Hässleholm stad ska vara en plats full av liv och rörelse för invånare, företag, organisationer, och 
besökare. För att utveckla Hässleholm och skapa en attraktiv stad behöver kommun, fastighetsägare, 
närings- och föreningsliv som är verksamma i staden samarbeta med varandra.  

Det finns ett behov av stärkt samarbete och utvecklad dialog i kommunikationen mellan 
Hässleholms kommun och det lokala näringslivet, föreningslivet och invånare. Att samarbeta är en 
utmaning och ett nytt arbetssätt behöver tillämpas och detta nya arbetssätt sker genom Svenska 
Stadskärnors BID-process. Målet med genomförd BID-process är att ha en fungerande 
samverkansorganisation, en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande budget och 
en gemensam finansiering. Processarbetet har pågått under 22 månader i sju steg där 
intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tagits tillvara. Efter avslutad process 
fortsätter arbetet att utveckla Hässleholms stad med utgångspunkt i denna affärsplan med 
tillhörande handlingsplanen.  

BID-processen (Business Improvement District) ingår i projekt HUS - Hässleholms Utveckling via 
Samverkansmodell som finansieras av Jordbruksverket och Leader Lag PH. Projektet är ett 
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samverkansprojekt mellan Hässleholms kommun och centrumföreningen Hesslecity och syftar till att 
utveckla Hässleholms stadskärna till att bli mer attraktiv och aktiv för boende, besökare och företag. 

1.3 HÄSSLEHOLMS HISTORIA OCH NUTID 
Med sina drygt 100 år är Hässleholm en ung stad och ambitionen är att behålla den ungdomliga 
kreativiteten, modet och en ständig rörelse framåt i takt med att staden utvecklas. Miljön är viktig, 
från att ta hand om befintliga blomsterplanteringar och grönområden till att planera för en hållbar 
stadsbebyggelse som kan möta och mota framtidens klimatutmaningar. Stationen är och förblir 
Hässleholms hjärta och alla de människor som varje dag passerar här bidrar till pulsen i staden. 

Utbudet i centrala Hässleholm bjuder på butiker, caféer, restauranger, parker och nöjen inom 
bekvämt gångavstånd. Vill man ha mer går hela staden att nå inom 15 minuter med cykel. Attraktiva 
mötesplatser som Hotel Statt, Hässleholm Kulturhus och Norra station ger liv och rörelse, precis som 
den återkommande torghandeln och festliga evenemang. 

1.4 HÄSSLEHOLM IDAG OCH I FRAMTIDEN  
I Hässleholm är omvärlden nära. Tågspår i fem riktningar ger utmärka pendlingsmöjligheter såväl 
inom kommunen som till närliggande län. Här når man Lund och Malmö på 35–50 minuter och 
Stockholm under fyra timmar. För den som vill vidare ut i Europa och världen finns Köpenhamns 
flygplats cirka en timme bort. Hässleholm växer med järnvägen, så har det varit sedan slutet på 
1800-talet då staden kom till längs stambanan. För ett klimatsmart och hållbart resande planeras 
nya stambanor mellan Hässleholm och Lund. Med snabbare tåg kommer omvärlden ännu närmare 
Hässleholm. De goda kommunikationerna gör det lättare att rekrytera, skapa samarbeten och nå 
större marknader. Hässleholms strategiska läge i södra Sverige ger goda förutsättningar för 
verksamheter som vill växa. 

 

1.5 ETT STARKT NÄRINGSLIV  
Näringslivet i Hässleholms kommun präglas av nyfikenhet och entreprenörsanda. Det strategiska 
läget och kommunikationerna innebär fördelar både för att attrahera medarbetare och skapa 
möjligheter att växa. Här finns en bas med företag inom jord- och skogsbruk, trä-, bygg- och 
metallindustri samt transport- och kommunikationssektorn. Flera företag har en lång tradition i 
Hässleholm med produkter och varumärken som är välkända och efterfrågade långt utanför 
närområdet. Ballingslöv AB, Finja AB, Backer AB, K-Fastigheter, Emmaljunga barnvagnsfabrik, Vida, 
Silver Weibull, Dux, Kron International, Konsthantverk AB, Rubn och Bergendahl Food AB är några. 
Drygt 600 av företagen i Hässleholms kommun exporterar och/eller importerar, vilket också visar på 
ett starkt och internationellt näringsliv. 



 

 

Region Skåne har gjort stora satsningar i Hässleholm, med en toppmodern tågunderhållsdepå och 
Skånetrafikens nyinvigda huvudkontor. Ytterligare en stor investering är utvecklingen av 
sjukhusområdet och FORTH – Framtidens ortopedi i Hässleholm. 

Goda möjligheter till samarbeten och utbyte är en förutsättning för ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv. För att främja entreprenörskap och företagsutveckling har 
Hässleholms kommun tillsammans med det lokala näringslivet startat entreprenörsmiljön Business 
Class. Hässleholm har redan idag en etablerad ställning som mötesplats för näringsliv och offentliga 
verksamheter med bas och omland i södra Sverige.  

 

- Största privata arbetsgivarna: Bergendahl Food AB, Ballingslöv AB, Stoby Måleri, Bombardier 
Transport Sweden AB, K- prefab,  

1.6 BID MODELLEN 
BID (Business Improvement District) är en internationell modell för platsutveckling som bygger på 
förtroende mellan offentlig och privat sektor, vilka förenas i ett gemensamt intresse, ansvar och 
förståelse för sina verksamheter inom BID-området. BID-modellen är en av Svenska Stadskärnors 
utvecklingsprocesser och i Hässleholm har en stadsutvecklings-BID genomförts. Genom samverkan 
mellan offentlig och privat sektor nås ett resultat som tidigare inte varit möjligt att uppnå på egen 
hand. Metoden bidrar också till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte. Svenska Stadskärnor har 
processlett Hässleholm under drygt 22 månader, vilket inneburit workshopar, stadsvandringar, 
enkäter, SWOT-analyser, studiebesök, erfarenhetsutbyte, framtagna aktiviteter (”case”) och 
coaching. BID-området inventerades utifrån fem fokusområden:  

• Varumärket – identitet, profil, image och profilering  

• Utbud – aktiviteter, upplevelser, service och butiker  

• Platsen – funktion, utseende och utformning  

• Tillgänglighet – färdsätt, framkomlighet och öppettider  

• Trygghet – rent, tryggt och säkert 

Tillsammans har deltagarna i processen arbetat fram en nulägesanalys, en gemensamt förankrad 
vision och målbild samt en strategisk affärsplan med tillhörande årlig operativ handlingsplan och 
samfinansiering. BID-modellen har skapat en stabil grund för Hässleholm i det långsiktiga arbetet 
framåt med att platsutveckla staden och att hitta gemensamma sakfrågor som stärker vi-känslan i 
samarbetet mellan det offentliga och privata. Arbetet har letts av två BID-managers med stöd av en 
styrgrupp, som tagit alla större beslut i processen. En politisk referensgrupp har bjudit in vid behov. 
Fokusgrupperna har ansvarat för att ta fram förslag på aktiviteter till handlingsplanen genom att 
arbeta med bruttolistorna. Totalt har processen engagerat drygt 100 personer av stadens aktörer. 

Ett starkt näringsliv 

Företag 



 

 

2. ORGANISATION  
I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver en gemensam utvecklad platssamverkansorganisation 
formeras samt tydliggöra vem som är uppdragsgivaren. Uppdraget måste vara tydligt formulerat 
från uppdragsgivaren och en tydlig målsättning för arbete under kommande år bör antas. Till 
uppdraget behöver ansvars- och uppgiftsfördelning fastställas för att ha rätt bemanning och resurser 
för att nå målbilden.  

2.1 FRAMTIDA ORGANISATION  
Under våren 2022 bildades en ny arbetsgrupp för att ta fram förslag på en ny 
platssamverkansorganisation, dess funktion, målsättningar och samfinansiering. Arbetsgruppen har 
bestått av Hesslecitys styrelse, tillväxtchef samt kommundirektör. Förslaget har presenterats för 
styrgrupp, politisk referensgrupp samt för övriga aktörer i BID-processen och Hesslecitys styrelse.  

 

Förslag på den framtida platssamverkansorganisation är att det bildas en ekonomisk förening, 
“Hässleholm i samverkan/Hesslecity” som består av representanter från kommun, fastighetsägare, 
handel & service och övrigt näringsliv. Organisationen har ett strategiskt och operativt uppdrag att 
arbeta med platsutveckling i Hässleholms stadskärna i första hand, för att sätta grunderna för 
samverkan mellan privat-, ideell och offentlig verksamhet.  När samverkansformer är på plats är det 
långsiktiga målet att inkludera de fyra handelshubbarna i uppdraget för nya 
samverkansorganisationen, samt att möjliggöra för att inkludera utveckling av landsbygd.  Läser mer 
under punkt 3 Geografiska området.   

Hässleholm i samverkans/ Hesslecitys syfte är att: 

- Arbeta för en levande, attraktiv och aktiv stad året om 
- Arbeta med samverkansförutsättningar för de som verkar i staden eller har ett intresse att 

vara med 
- Behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring i staden 
- Stärka och fördjupa Hässleholms identitet 

Förslag på ny 
samverkansorganisation 

Budget och styrelse 
godkänns

Ny samverkansorganisation 
bildas



 

 

 

 

 
 

2.2 ROLLER OCH ANSVAR 

STYRGRUPP 
Styrgruppen (även kallad styrelse) skall utses av huvudfinansiärer.  
Gruppen skall bestå av representanter från huvudfinansiärer samt personer med specifik 
spetskompetens, med mandat att genomföra åtgärder kopplade till platsutveckling. 
Representanterna skall komma ifrån kommunen, fastighetsägarna, handel och service samt övrigt 
näringsliv  

Hässleholms 
kommun 

Referensgrupp 
polit ik 

Samverkansgrupp 

Fastighetsnätverk 
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Styrgruppen ansvarar för affärsplan och handlingsplan med tillhörande budget.  
Styrgruppen för samverkansorganisation träffas regelbundet, för att planera och korrdinera 
aktiviteter i relation till handlings- och affärsplan, budget och uppdrag för 
verksamhetsledare/platsutvecklare. 

REFERENSGRUPP POLITIK 
Politisk förankring vid behov, i första hand sittande kommunalråd.  
 
VERKSAMHETSLEDARE/PLATSUTVECKLARE 
Arbetar på uppdrag av styrelsen, och nära stadens aktörer och samverkansgrupper. För dialog och 
kommunikation med medlemmar och partners. Är drivande i utvecklingen både strategisk och 
operativt. 

PLATSUTVECKLARE/ EVENTSAMORDNARE 
Jobbar operativt med handlingsplan och att genomföra olika evenemang. Arbetar tillsammans med 
platsutvecklare både operativt och strategiskt.  

KOMMUNIKATÖR 
Behov av en kommunikatör finns för att marknadsföra aktiviteter och evenemang. Det kan vara en 
del av verksamhetsledare/ platsutvecklares eller platsutvecklare/ eventsamordnares uppdrag, eller 
en resurs som hyrs in.  

SAMVERKANSGRUPPER OCH FASTIGHETSÄGARNÄTVERK 
Det finns tre samverkansgrupper; Trygghet & säkerhet, Platsen samt Event, marknad & varumärke 
och ett fastighetsägarnätverk. Organisationen skall arbeta operativt genom de tre 
samverkansgrupperna och fastighetsägarnätverket med aktiviteter och projekt beskrivna i 
handlingsplan. Se bilaga 

Grupperna består av personer som har en beslutsfattande profession eller pådrivande roll för sin 
part och andra aktörer som passar samverkansområdet. Samtliga grupper ska vara brett 
representerade och ständigt välkomna nya deltagare. Alla aktörer är lika viktiga, oavsett storlek på 
verksamhet eller ekonomiska resurser. Verksamhetsledaren/ platsutvecklare är sammankallande i 
de olika grupperna och rapporterar till styrelsen.  

2.3 ANSVARSOMRÅDEN 
Gemensamt för alla aktörer (organisation, samverkansgrupper/nätverk) 

- Aktivt och engagerat arbeta för att utveckla Hässleholm 
- Visa respekt mot varandras och varandras yrkesroller/uppdrag och vara inkluderande. 
- Vara goda ambassadörer och sprida information om utvecklingsarbetet 

Hässleholms kommun ansvarar för:  

- Sprida Affärsplan med tillhörande handlingsplan till berörda parter 
- Delge relevant information från/ till Nya platssamverkansorganisationen till/från samtliga 

förvaltningar 
- Säkerställa finansiering enligt finansieringsmodell? 

Fastighetsägarnätverket ansvarar för:  

- Att samverka kring etableringar och lediga lokaler 
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- Att arbeta för att engagera fler fastighetsägare i gruppen 
att gå in med finansiella medel  

- att utsmycka och ljussätta centralt belägna fastigheter vid högtider och andra tillfällen  
- att vara delaktiga med idéer och tankar i utvecklingsarbetet 
- att vara med och stötta evenemang som skapas i centrum 
- att hålla fastigheterna i gott skick 
- att verka för ett levande centrum 
- Att delge relevant information från/ till Nya platssamverkansorganisationen till/från 

medlemmar i gruppen? 
- Säkerställa finansiering enligt finansieringsmodell? 

Nya samverkansorganisationen ansvarar för:  

- Revidera affärsplan, handlingsplan och budget, samt prioritera insatser 
- Att affärsplanens mål uppfylls och handlingsplanens aktiviteter genomförs via 

samverkansgrupperna 
- Rapportera muntligt till kommunstyrelsen två gånger om året vid sammanträdanden  
- Rapportera skriftligen till Hässleholms kommun vid delårsbokslut och årsredovisning 
- Rapportera till medlemmar och samverkanspartners (frekvens?) 

 

2.4 FINANSIERING 
Samverkansorganisationen finansieras i form av medlemskap och partnerskap. I 
finansieringsmodellen (se bilaga) beskrivs tydligt hur kommunen, näringsliv och fastighetsägare ska 
samfinansiera verksamheten och långsiktigt bidra med ekonomiska medel.  

2.5 SAMARBETSAVTAL 
För att förtydliga och säkerställa organisationens drift och operativa insatser kopplat till affärsplan 
och handlingsplan kommer långsiktiga samverkansavtal tecknats. Avtalen skall vara anpassade efter 
bransch samt att anpassning görs på längd på avtalen för att förhindra att alla går ut på samma gång. 
Se bilaga  

2.6 INTRESSENTER OCH SAMVERKANSPARTER  
Stadens aktörer utgörs av kommunala förvaltningar, politiken, fastighetsägare, handlare, 
restauranger/kaféer, serviceföretag, banker, hotell/konferens, föreningar, större arbetsgivare, 
polisen och andra som brinner för centrum. Alla viktiga aktörer ska delta i arbetet och kan gå in med 
ekonomiska resurser eller tid.  
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Skönhet/Hälsa/Frisör: 31 st (27 st 211105) 

Lediga Lokaler: 19 st (23 st 211105) 

Restaurang/Café: 22 st (20 st 211105) 

Kläder & Accessoarer: 13 st (14 st 211105) 

3. GEOGRAFISKA BID-OMRÅDET 
BID- området avser Hässleholms stadskärna, det är inom detta geografiska område som aktiviteter i 
handlingsplan tagit fram utifrån fokusgruppernas bruttolistor.  När samverkansformer är på plats är 
det långsiktiga målet att inkludera de fyra handelshubbarna, T4, Grönängsplan, Läreda, Österås i 
uppdraget för nya samverkansorganisationen. I en förlängning kan nya 
platssamverkansorganisationen vara en möjlig resurs och bollplank även för närings- och föreningsliv 
i stationsorterna i Hässleholms kommun, utifrån hur resurser ser ut.  
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4. IDENTITET – PLATSVARUMÄRKE  

4.1 HÄSSLEHOLMS GRAFISKA PROFIL 
Hässleholms kommun använder en grafisk profil i sin kommunikation av kommunens varumärke, 
både internt och extern för invånare, besökare och företagare. Den grafiska profilen skapar ett 
sammanhållet intryck och underlättar för kommunens målgrupper att känna igen Hässleholms 
kommun som avsändare. Hässleholms kommun använder sig även av #mitthässleholm, som lyfter 
platsen genom människorna som bor här. #mitthässleholm används vid delning av bilder, filmer och 
berättelser från olika delar av vår kommun. 

4.2 PLATSVARUMÄRKET 
Ett gemensamt platsvarumärke byggs inifrån och ut, och är den känsla som invånare och besökare 
får och sprider vidare. Det ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen och handlar om att 
förmedla en tydlig, trovärdig och gemensam känsla av platsen. Ett starkt varumärke håller vad det 
lovar och levererar minst det du förväntar dig. 

Det är vi som lever och verkar på platsen som skapar bilden av Hässleholm, vad som är unikt och vad 
vi kan erbjuda. Invånarenkäten (se bilaga) som genomfördes under mars 2022 visar att det finns ett 
behov av att arbeta med Hässleholms platsvarumärke för att bättre kunna kommunicera vår historia 
och vår identitet, och därmed ha möjlighet att påverka bilden av Hässleholm. Om vi inte gör det ger 
det människor fri tolkningsrätt och det finns en risk att bilden av Hässleholm inte blir den vi önskar. 

Våra invånare är viktiga ambassadörer och budbärare av Hässleholms platsvarumärke, genom att 
stärka deras bild av Hässleholm förstärks också den externa bilden av Hässleholm. 

Karta över satelliter/Hubbar inkl. stadskärnan 

T4-området 
Läreda handelsplats 
Stadskärnan (BIO-området) 

Grönängsplanområdet 
Österås Centrum 
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Platsmarknadsföring handlar inte bara om att attrahera besökare och inflyttare, utan det 
handlar också om att attrahera investeringar, etableringar och kompetens.  

Genom att invånare, näringsliv och offentliga aktörer gemensamt arbetar med enhetlig, långsiktig 
och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar för tillväxt och bidrar 
till en stärkt attraktivitet och lokal stolthet. 

4.3 KOMMUNIKATION OCH STORYTELLING 
Inom nya samverkansorganisationen ska det finnas rutiner kring marknadsföring av utbudet av 
aktiviteter och evenemang i Hässleholm, det ska finnas en tydlig profil och avsändare för att stärka 
platsen attraktivitet samt skapa tydlighet kring avsändaren.  

Vår storytelling ska göra sig påmind i våra möten med potentiella inflyttare och etablerare samt i 
våra evenemang och upplevelser.  Vi ska bli bättre på att kommunicera det som är unikt för 
Hässleholm, vår historia och identitet.  

Under våra platsvandringar och arbetet med Nulägesanalysen 2021/22 gjordes en SWOT-analys över 
staden, genom dessa har vi identifierat Hässleholms styrkor att arbeta vidare med.  

• Det finns ett bra basutbud av butiker och caféer där några är av unik lokal karaktär. 
• Hässleholm har en unik stadskaraktär, med ursprunglig gatustruktur, och ett torg anslutet till 

paradgatan Första Avenyen.  
• Det finns ett stort utbud av offentlig konst, detta är unikt för Hässleholm. 
• Sommar Hässleholm - spinna vidare på koncept till Vår, Höst och Vinter Hässleholm.  
• Hässleholms skafferi – vårt område erbjuder fantastiska matproducenter, gårdsbutiker och 

lokala specialiteter.  
• Staden är en knutpunkt. Goda kommunikationer in till centrum.  

Från 1/9-22 börjar nattågen med året runt trafik gå mellan Stockholm och Hamburg, med 
stopp i Hässleholm.  

• Bra med parkeringsplatser i närhet till stadskärnan.  
• Har stadsprivilegier. 

5. VISION 
”Hässleholm är en välkomnande stad och Hässleholmaren är stolt. Här möts människor för att 
uppleva, verka och utvecklas. Vår centralstation är en viktig knutpunkt och Hässleholms hjärta, alla 
de människor som varje dag passerar här bidrar till pulsen i staden. ” 

Visionen för Hässleholms stad bygger på den befintliga visionen för Hässleholms kommun och den 
vision som finns i Översiktsplanen för Hässleholms stad. Den speglar att arbetet görs tillsammans för 
att skapa gemenskap, bygga stolthet och utveckla Hässleholms stad till en självklar mötesplats för 
alla.   

Kommunfullmäktige fastställde visionen för Hässleholms kommun vid sitt sammanträde den 24 
november 2003:  
”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, 
arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.  
• Leva; genom närhet mellan människor, öppen kommunal demokrati, bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö, god social omsorg och god folkhälsa och sjukvård.  
• Uppleva; genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud 
av evenemang, ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse.  
• Arbeta; genom aktivt företagande, mångfald i arbetslivet och kreativ verksamhet.  
• Lära; genom utvecklande lärande, kompetensutveckling, forskning, utbildning och skola.  
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Sammantaget innebär detta att Hässleholms kommun är en knutpunkt och mötesplats som präglas 
av förändring och utveckling, genom öppenhet gentemot omvärlden och nyfikenhet på det nya”. 

Stadsbyggnads vision från Översiktsplan 
”I framtiden är Hässleholm en stad som präglas av möten. Möten där människor lever, upplever, 
arbetar och lär på ett jämställt och hållbart sätt. Människors höga ambitioner, nyfikenhet och mod 
har skapat en tydlig och uttrycksfull stad med en välkomnande stadskärna. Den nya stationen för 
höghastighetståg står färdig och efterhand som järnvägen byggs ut och järnvägstrafiken ökat i alla 
väderstreck har stadens roll som knutpunkt och nav i regionen förstärkts. ” 

6. MÅL – MÅLRIKTNING – MÅLBILDER  
Hässleholm ska vara en attraktiv, trygg och dynamisk stad.  Vi ska stärka och utveckla 
förutsättningarna för Hässleholms stad som handels- och mötesplats. Detta ska genom stärkt 
samarbete, korta beslutsvägar samt flexibilitet och lyhördhet i kommunikationen mellan 
Hässleholms kommun och det lokala näringslivet, föreningslivet och invånare.   

Delmål: Senast 2026 kommer Hässleholm utses till Årets stadskärna av branschorganisationen 
Svenska Stadskärnor. Priset delas ut till den stad som framgångsrikt och långsiktigt jobbar med 
utveckling av staden, via samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.  
Infoga tidsplan.  
 

Mål 1 -  Ökad stolthet för Hässleholm och stärka stadens identitet   

 Vi når målet genom att:  

- arbeta med platsvarumärket Hässleholm  
I samarbete med Hässleholms kommun arbeta fram ett platsvarumärke för Hässleholms stad och i 
en förlängning kommunen.  

- kommunicera stadens utbud, evenemang, aktiviteter 

- lyfta fram det positiva och unika för Hässleholm 

- arbeta med ambassadörsskap och gästskap 

Mål 2  - Utveckla och stötta evenemang, aktiviteter och upplevelser i staden som stärker 
platsvarumärket 

Vi når målet genom att:  

- skapa plattformar och arenor för att stödja attraktiva mötesplatser  

- Ta fram en fungerande infrastruktur för att smidigt kunna arrangera olika typer av evenemang, 
aktiviteter och upplevelser 

- Skapa evenemang, aktiviteter och upplevelser i samverkan med stadens aktörer och andra 
samverkanspartners som stärker platsvarumärket. 

Mål 3 -  Ökad trygghet och säkerhet i staden  

Vi når målet genom att  
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- arbeta proaktivt och systematiskt med trygghetsskapande åtgärder som belysning, insyn och 
växtlighet på platser i samarbete med andra aktörer. 

- trygghetsvandringar i samarbete med andra aktörer, bla lokala BRÅ 
(Brottsförebygganderådet)  

- Arbeta för en närvaro av säkerhetspersoner i samverkan över hela dygnet  
-  Samverkan för att förebygga och hantera otryggheten för området  

Mål 4  - Stärka Hässleholm som en attraktiv stad  

Vi når målet genom att:  

- Verkar aktivt för att utveckla befintligt och tillkommande utbud av handel, servicenäring, 
besöksnäring (etableringsguide, stråkinventering) 

- Kommunicera tillgänglighet (p-platser, utbud, öppettider etc)  

- Att staden skall vara vacker, välstädad, tilltalande bland annat när det gäller belysning, 
utsmyckning, fasader, uteserveringar och möblering.   

- Vara uppdaterad i trender och utveckling för stadskärnor och handel  
- Omvärldsanalys genom b la genomföra erfarenhetsutbyte med andra städer och platser.  

Mål 5  - Bidra till att utveckla landsbygden  

- Genom en stödjande funktion till stationsorterna 
-  

7. NULÄGESANALYSEN 
Nulägesanalys BID Hässleholm 2021/22 är resultatet av de tre första stegen i Svenska Stadskärnors 
BID-process. Här finns sammanställning har workshoppar, enkätundersökning om de fem 
fokusområdena och SWOT-analyser över Hässleholms stad och Hesslecity. Utöver nytt framtaget 
material från processen bygger nulägesanalysen på tidigare genomförda undersökningar, analyser 
och rapporter. Nulägesanalysen är framtagen för att få en gemensam bild av hur vårt valda BID-
område ser ut, vilken potential och vilka utmaningar som finns, för att kunna ta nästa steg och 
prioritera områden som behöver utvecklas i vår affärsplan.  

Nulägesanalysen är godkänd av Svenska Stadskärnor, BID Hässleholms styrgrupp och 
kommundirektör. Den ligger som grund för vår framtida gemensamma väl förankrade affärsplan 
med tillhörande handlingsplan och budget för det vi nämner BID-området i Hässleholm stad 

8. FOKUSOMRÅDEN OCH SAMVERKANSGRUPPER 
BID- processen innehåller fem fokusområden med tillhörande fokusgrupper; Varumärket, Utbud, 
Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. Vi har valt att göra om dessa till tre samverkansgrupper för att 
stärka samarbete och arbeta mer resurseffektivt. Grupperna är brett representerad och välkomnar 
ständigt nya deltagare. Se matris över nya samverkansorganisationen och rubrik 2.2 Roller och 
ansvar.  
Samverkansgrupper: 

• Trygghet & säkerhet (tidigare rent, snyggt & säkert) 
• Platsen inkl tillgänglighet, rent & snyggt 
• Event, Marknad & varumärke (tidigare utbud och varumärket) 
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Utöver dessa tre grupper finns ett fastighetsägarnätverk, sammankallande är BID manager/ 
centrumledare från Hesslecity.  
 
Grupperna har arbetat med att ta fram förslag på nya idéer, initiativ och aktiviteter till kommande 
års handlingsplan. Dessa förslag har sammanställt i bruttolistor, där man genomfört vissa av 
förslagen i samverkan. Syftet med genomförda aktiviteter är att hitta nya samverkansformer och 
nätverk i gruppen. Genomförda aktiviteter syftar till att bidra att skapa en levande stadskärna.  

Exempel på genomförda aktiviteter från bruttolistor: 

• Balkongtävling - samverkan mellan Hesslecity, fastighetsägare och Hässleholms kommun 
• Skapa en lekyta för barn med nytt leksakståg på stortorget - samverkan mellan Sparbanken 

Skåne, Hesslecity och Hässleholms kommun 
• Trygghetsvandringar - Samverkan mellan Länsförsäkringar Göinge-  Kristianstad och BRÅ 

(Hässleholms kommun). 
• Erfarenhetsutbyte i Ronneby mellan fastighetsägare, Hesslecity och tjänstepersoner från 

Hässleholm och Ronneby kommun.  
• Belysningsprojekt? 
• Sommar Hässleholm och sommar pop up? 

 

9 MARKNADEN 

 
9.1 HANDEL 
För att skapa en attraktiv stad krävs ett strategiskt arbete med att utveckla handeln i både stad och 
kommun. Det behövs ett helhetstänk gällande detaljhandel, service och tjänster i kommunen, allt 
från utbudet i stadskärnan och centrum, till externhandeln och logistik kopplat e-handel, allt hänger 
ihop och påverkar varandra.  

Kommunernas förvaltningar måste arbeta mot samma mål, som tar hänsyn till handel, bostäder och 
infrastruktur för att attrahera både boende och besökare. Handeln är helt beroende av god 
tillgänglighet, både för privatpersoner och godstransporter. Den växande e-handeln förändrar 
transportbehovet, och fler handelsplatser hamnar utanför stadskärnan. Under oktober 2022 
kommer beställning av Cityindex rapport att inkludera handelsområden utanför Hässleholm 
centrum, en önskan som framkommit genom fastighetsägarnätverket.  

Svensk Handel har i sin rapport Handel - staden som motor identifierat faktorer som påverkar den 
fysiska platsen, och därmed även har verkan på handel och städer. En grundläggande faktor som styr 
handelns försäljningspotential är befolkningens storlek nu och över tid, köpkraft och 
försäljningspotentialen ökar tex med en större befolkning. Befolkningens åldersfördelning är en 
annan parameter att ta hänsyn till, det vill säga hur stor andel av invånarna är i arbetsför ålder, barn 
och pensionärer i ett område. Vi behöver ha kunskap om Hässleholms förutsättningar för att kunna 
identifiera de åtgärder som krävs för att optimera vårt handelsutbud och anpassa våra strategier.  

Enligt SCB förväntas Sveriges folkmängd öka med ca 4% mellan 2021–2030. Prognosen för 
Hässleholm är att befolkningen kommer öka från cirka 52 300 invånare (2021) till cirka 54 000 
personer (2030) enligt kommunens befolkningsprognos.  

Platser med större befolkning kommer inte drabbad lika hårt som platser med svag 
befolkningstillväxt, gällande till exempel växande e-handel som konkurrerar med den fysiska 



 

 

handeln. Ett sätt att få ett större volym till platser med låg befolkningstillväxt, som Hässleholm, kan 
vara att locka till sig besökare genom att utveckla fler reseanledningar i kommunen, som ger spill off 
effekt på handel genom ökad konsumtionen. 15 000 resenärer passerar dagligen Hässleholm, en av 
stadens styrkor är närheten till utbud, där vi måste bli bättre på att få resenärerna att besöka 
centrum.  

9.2 OMVÄRLD OCH MARKNAD 
Handeln lär få det betydligt tuffare under 2022 och kommer behöva förnya och ompröva sig å nytt.  

• Hushållen visar behov av bland annat resor och restaurangbesök, men den ökade 
geopolitiska osäkerheten har ökat och påverkar hushållen negativt.  

• Inflationen är hög, med högre räntor i antågande, vilket har inverkan på hushållens ekonomi.  
• Rysslands invasion av Ukraina har förstärkt problem gällande energi- och livsmedelspriser, 

internationella fraktstörningar samt brist på viktiga råvaror.  
• Partihandeln påverkas också i högsta grad av detta och är generellt sett mer 

konjunkturkänslig än detaljhandeln.  

I det längre perspektivet fram till 2030 kommer handeln att växa i takt med att ekonomin och 
hushållens inkomster växer. Men konkurrensen om kunderna kommer att fortsätta öka, inte minst 
från utlandet. Vikten av stordriftsfördelar, ett bra kunderbjudande i alla kanaler och behovet av 
konkurrenskraftiga regler och skatter kommer därför fortsatt att vara i fokus. 
Källa:  Svensk handel  

laget-i-handeln-2022.pdf (svenskhandel.se) 

10 KUNDER – INVÅNARE – BESÖKARE 

10.1 KUNDER OCH INVÅNARE 
I Hässleholms kommun bor 52 3000 personer, cirka 19 000 invånare bor i centralorten. 81% av 
invånarna bor i tätorterna och 19% bor på landsbygden. År 2030 beräknas antalet invånare i 
Hässleholms kommun vara 54 000. Prognosen för befolkningstillväxt är låg fram till 2030, och det 
finns en utmaning i ökad andel äldre invånare. Se bilaga Analysunderlag Näringsliv, arbetsmarknad 
och tillväxt i Hässleholms kommun.  
 
Anna och Lars 
Anna och Lars är de vanligaste namnen i Hässleholm. 

43,4 år 
Medelåldern i Hässleholm är 43,4 år. Det gör oss lite äldre än den genomsnittliga svensken (41,6 år). 
Hässleholm har en större andel äldre i åldersspannet 50–80 år, och en mindre andel invånare i 
åldern 19-44år jämfört med Skåne och riket.  
Källa: SCB 

20,4 % av invånarna är högutbildade  
Avser andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år,  
rikssnittet ligger på 29,6%.  
Källa: Ekonomi Fakta 

Pendlingen ökar 
Sedan år 2000 har både in- och utpendling till och från Hässleholms kommun ökat med ungefär 50 
procent. Cirka 7 600 personer pendlar ut från kommunen varje dag, vanligast är att pendla till 
Kristianstad (2 161st) och Malmö (783 st). Cirka 6 000 personer pendlar in till kommunen varje dag, 



 

 

vanligast är att pendla från Kristianstad (1 748) följt av Östra Göinge (605 st). Siffrorna gäller för år 
2020.  

81% bor i tätort, resten på landsbygd 
Störst andel av befolkningen bor i Hässleholm stad, följt av Tyringe, Vinslöv och Bjärnum (2020).  

Hässleholm är Skånes största kommun till landytan, vilket innebär att en stor del av Hässleholm är 
landsbygd och små tätorter. Många invånare är idag beroende av bilen som färdmedel och så 
kommer att vara fallet även framöver. Samtidigt är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för 
gående, cyklister och kollektivtrafik, så att det finns alternativ till bilburna transporter även på 
landsbygden. 

Lägre medelinkomst än riket   
Hässleholm har lägre medelinkomst än rikssnittet, 26 117 kr.  
I Sverige är den genomsnittliga inkomsten före skatt för personer som är mellan 20 och 64 år 29 
492 kronor per månad (2020). 

Hushållen har hög köpkraft 
I Hässleholm är 47,8 procent sammanboende (med eller utan barn). 47,1 procent ensamstående 
(med eller utan barn). 5 procent tillhör någon annan typ av hushåll (2021). 
Hushållen i Hässleholms kommun har över tid haft en avsevärt högre köpkraft än genomsnittsnivån i 
riket och Malmöregionen. Husägare i Hässleholm har därmed en större andel av sin disponibla 
inkomst kvar att förbruka efter att boendekostnader är betalda.  

77,9% av befolkningen arbetar 
77,9% av Hässleholms invånare i åldern 20- 64 år har jobb, vilket ligger under 
riksnittet på 79,5 procent.  

Arbetslöshet 
Andelen arbetslösa i Hässleholm ligger på 9,7 %. Skåne har en relativt sett hög arbetslöshet på 10 
procent jämfört med 7,9 procent för riket.  
Skåne tampas fortsatt med en högre arbetslöshet än rikssnittet och en stor andel långtidsarbetslösa. 
I samband med coronapandemins utbrott i mars steg andelen korttidsarbetslösa kraftigt (2021) 
 
10.3 BESÖKARE 
Fördelningen mellan antal utländska och svenska kommersiella gästnätter är fördelade på cirka 25% 
respektive 75% på nationell nivå (2019). 79% (2021?) av besökarna som kommer till Hässleholm är 
från Sverige, främst från Skåne med angränsande landskap (Blekinge, Kronoberg, delar av Halland 
och Kalmar). 21% av besökarna kommer från utlandet, främst Tyskland, Danmark och 
Nederländerna. De kommersiella gästnätterna är inte heltäckande, då de inte inkluderar alla typer 
av boende, fritidsresenärer eller bokningar via tex air b n b. Hässleholm har många dagsbesökare 
som inte syns i statistiken. Hässleholms kommun är en av de kommunerna i Skåne med högst andel 
utlandsägda fritidshus. 
 
Volymmässigt är den svenska marknaden den viktigaste för besöksnäringen, men ur ett 
tillväxtperspektiv är den utländska marknaden viktig. För att locka dessa behöver produkter och 
utbud anpassas för att matcha de utländska målgruppernas behov.  
 



 

 

 
 
10.4 UTBUD OCH EFTERFRÅGAN 
Cityindex rapport 2021 visar att Hässleholms stad har ett svagt kundunderlag från de som bor i 
staden, spontan konsumtion sker i regel när man rör sig i en stadskärna, medan inköp vid 
handelshubbar ofta är planerade och av karaktären dagligvaror. Cityindex underlag för dag- och 
nattbefolkning visar inte vilka som rör sig i stadskärnan under dagtid, dvs. äldre, föräldralediga, 
arbetslösa och nyanlända.  

BID invånarenkät 2022 visar att det som efterfrågas för att stanna kvar i staden är utbudet av 
butiker, caféer, restauranger, uteserveringar och olika aktiviteter samt evenemang. Enkäten speglar 
resultat av Reteam centrumanalys 2015, som visade att besökarna vill förbättra utbud (34%, t.ex. 
lokala/udda butiker och mer variation av butiker samt större kedjor), Levande & aktiv stadskärna 
(23%, t.ex. mötesplatser, gratis aktiviteter, ställen för ungdomar), Utseende & miljö (12% t.ex. rent & 
fint, mysfaktor, fixa fasaderna), Restaurang & kafé (11%). 

 

Turisters konsumtion i Sverige per vamgmpp 

Andel i procent 

Sport och aktiviteter 

Kultur 

Källa: Tillväxtverket, SCB. 

Resebyrå.er 

Boende 

Restaurang 

24. Vad skulle få dig att stanna kvar längre i Hässleholms stadskäma? 

Mer informat•on 

• Utbud av butiker 690 

• Utbud av restaurang & Cafe 698 

• Utbud av~MCe 100 

• Fler alctMteter & evenemang 543 

• Utsttnde & Mi~ön (förbättra ... 309 700 

• Pari<onng 283 600 

• Mer för bam & unga 280 soo 

• Öppott,doma 259 ,00 

• Sto orget 257 300 

• Framkomhghet 178 200 

• Mindre bilar i centrum 72 100 

• Gallerian 346 

• Uteservenngama 553 

• Kollelcbvtrafilcen 114 

• StatioMn 126 

• Annat 81 



 

 

Om invånaren är nöjd med platsen är behovet lågt att åka bort under ledighet och 
ambassadörskapet stärks. Det är viktigt att få invånare i Hässleholms kommun att stanna och 
konsumera där de bor. Därför måste vi arbeta med stadens attraktionskraft genom att:  

• Skapa kvardröjande miljöer, för att sänka tempot och upptäcka mera på plats  
• Skapa en tydligare identitet genom att arbeta med platsvarumärket 
• Identifiera våra målgrupper – beroende på produkt, aktivitet/ event  
• Arbeta proaktivt med etableringar 
• Anpassa vårt utbud efter behov och efterfrågan. Dagligvaruhandeln och 

sällanköpsvaruhandeln beaktas och behandlas på olika sätt. De har olika drivkrafter, inköps- 
och konsumtionsmönster.  

I Reteams centrumanalys från 2015 finns fördjupningar kring målgrupper och dess behov, samt 
åtgärdsförslag kopplade till både utbud och gestaltning.  

Slutsatserna från Reateam centrumanalys 2015 visar att:  

• Stadskärnan har en spretig och otydlig butiksmix 
• Butiker behöver jobba på att förnya och fräschas upp sina koncept för att lyfta 

shoppingupplevelsen  
• Öka utbudet inom Fashion och utbud för tonåringar 
• Stadsrummet ska vara mer färgsatt och ha en högre mysfaktor 
• Mötesplatser bör utvecklas ytterligare för att öka trivselfaktor och upplevelsen i city. 

11. KONKURRENTERNA 
Hässleholm har en låg attraktionskraft gällande att locka besökare från närliggande kommuner och 
orter utanför Hässleholms kommun. Hässleholm täcker de grundläggande behoven av shopping hos 
invånaren men är ingen nöjesshoppingdestination.  

Det är lätt att ta sig till Hässleholm, men det är lika lätt att ta sig från Hässleholm till andra städer 
och shoppingcenter som erbjuder ett större utbud av butiker och aktiviteter.  

För att kunna möta konkurrensen hos andra städer och köpcentrum behöver Hässleholm utveckla 
unika upplevelser och skapa en trivsam miljö och atmosfär. Detta i sin tur kan generera 
spontanshopping i centrum, om det görs i kombination med att utbudet exponeras på ett 
inspirerande och säljande vis, som fångar upp kunderna.  

De fyra externa handelshubbarna (Österås centrum, Läreda handelsområde inkl Ljundala centrum, 
T4 området och Grönängsplansområdet/ CityGross) är ett komplement men utgör även en viss 
konkurrens till stadskärnan. Det finns en skillnad mellan typ av shopping mellan stadskärnan och 
handelsområdena. Spontanshopping sker i regel inte vid handelshubbar, utan här har konsumenten 
planerat inköp efter sina behov.  

En naturlig utmaning gällande konkurrens är avstånd inom kommunen och till närliggande 
kommuner. Hässleholm har ett handelsindex under 100, dvs pengarna spenderas utanför 
kommunen. Stationsorter belägna nära konkurrerande kommuner är en bidragande anledning till 
detta, exempelvis Sösdala – Höör, Vittsjö – Markaryd, Vinslöv – Kristianstad, Hästveda – Osby och 
Älmhult. Det finns möjligheter att öka konsumtionen inom kommunen, genom att bli bättre på att 
kommunicera samt stärka upp det kommersiella utbudet, samt fortsatt arbete med tillgänglighet 
och upplevd nåbarhet. 
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8. STRATEGI OCH FRAMTID 
Handeln har en central roll i att skapa hållbara attraktiva städer och platser för företag, invånare och 
besökare. Dess utveckling berör en mängd olika aktörer, intressen och frågeställningar och måste 
ske i samverkan och balans med övrig stadsplanering gällande byggnation, infrastruktur samt att 
utbudet matchar efterfrågan. Vår strategi är att fortsätta arbeta enligt BID-modellen och det nya 
arbetssätt vi lärt oss. Den nya samverkansorganisationen/ Hesslecity kommer ha en viktig roll i att 
leda samverkan framåt och förankra vision och gemensamma mål brett, både inom det offentliga 
och privata.  

BID Hässleholms affärsplan 2023/26 samt tillhörande handlingsplan och samfinansieringsbudget är 
styrande de kommande tre åren för nya samverkansorganisationen/Hesslecity.  

9. HANDLINGSPLAN – ÅTGÄRDSLISTA KOPPLAT TILL MÅLEN  
Handlingsplanen är det dokument där Hässleholms stads vision, övergripande mål och detaljerade 
mål förverkligas genom olika aktiviteter (”case”) och utgör en bilaga till denna affärsplan.  

 

10. RISKANALYS  
Samverkan tar tid och kräver tålamod från alla parter. Det strukturerade och målinriktade arbetet 
som nu startats mot en levad stad är en process som ska fortsätta även långt efter att Hässleholm 
avslutat BID-process och tagit emot utmärkelsen Årets Stadskärna.  

En risk är om aktörernas engagemang och drivkraft minskar, vilket skulle försvåra genomförandet. 
En annan utmaning är att hitta samverkan och bygga över arbete i stuprör mellan och inom 
myndigheter, branscher och sektorer som hindrar det helhetsgrepp som krävs för att skapa en plats 
som upplevs som attraktiv.  

Därför är det viktigt att alla aktörer känner till, är delaktiga och har förståelse för affärsplanens vision 
och målbilder för att arbetet med Hässleholms stad ska bli framgångsrikt. Det krävs mycket tid även 
framöver för att kommunicera, informera och förankra tills det nya arbetssättet löper på helt 
naturligt.  

Det är en styrka att Hesslecitys organisation, som ligger som grund för den nya 
platssamverkansorganisationen, redan har varit i drift i många år och växlat upp sitt strategiska 
arbete under processen. Föreningen kommer nu att gå från ideell förening till en ekonomisk förening 
samt kompletteras med ett strategiskt fokus och personella resurser för att kunna genomföra sitt 
nya uppdrag. För att lyckas är en långsiktig och hållbar samfinansiering helt avgörande. 

11. BUDGET/ SAMFINANSIERING  
Grundtanken i BID-modellen är en trepartslösning där kommun, fastighetsägare och näringsliv delar 
på kostnaderna för själva samverkansorganisationen, vilket i Hässleholm innebär finansiering av två 
heltidstjänster i forma av verksamhetsledare/platsutvecklare samt platsutvecklare/ 
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som ser om 
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eventsamordnare. Dessa driver det strategiska och operativa arbetet enligt affärsplanen med 
tillhörande årlig handlingsplan. En resurs i form av kommunikatör är betydande för att kunna nå ut 
externt med de evenemang och utvecklingsinsatser som genomförs och kunna lyfta image, identitet 
och varumärket för Hässleholm.  

 Evenemang och utvecklingsinsatser ska samfinansieras av stadens aktörer.  
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Utökad kommunal borgen för Hässleholms Fibernät 
AB 
Dnr: KLF 2022/392 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

För att Hässleholms Fibernät AB skall kunna lägga upp ekonomiska flerårsplaner 
och fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår samt följa ägardirektivet, 
behöver bolaget utöka sin borgensram med 131 000 000 kronor till 500 000 000 
kronor. 

Sänt till: 
Hässleholms Fibernät AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Handläggare 
Redovisningschef Anders Ekström 
Redovisningsenheten 
anders.ekstrom@hassleholm.se 
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Utökad kommunal borgen för Hässleholms Fibernät 
AB 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning  

För att Hässleholms Fibernät AB skall kunna lägga upp ekonomiska flerårsplaner 
och fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår samt följa ägardirektivet, 
behöver bolaget utöka sin borgensram med 131 000 000 kr till 500 000 000 kr.  

Beskrivning av ärendet 

Vid ökat likvidbehov för utbyggnad av fibernätet behöver bolaget, vid varje tillfälle, 
få ett beslut om utökat borgensåtagande från Kommunfullmäktige. För att 
minimera ledtid och kostnader från behov till beslut behöver bolaget utöka den 
kommunala borgensram som i dagsläget är 369 000 000 kr med 131 000 000 kr till 
totalt 500 000 000 kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna blir att bolaget själv kan bestämma när det är 
ekonomiskt rätt att uppta lån inom ramen för borgensåtagandet, vilket gör att 
bolaget lättare kan jobba med ekonomiska flerårsplaner för utbyggnaden. Med ett 

Hässleholms 
kommun 
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utökat borgensåtagande från Hässleholms kommun kan utbyggnaden fortsätta 
enligt uppsatta mål. 

För resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, se bilaga 1 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har tagit del av materialet och har inga invändningar mot 
begäran om utökad borgen för bolaget. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Ekonomi 

 

Sändlista: 

Hässleholms Fibernät AB 

 

Kommunledningsförvaltningen  

 
 
Amra Salihovic  Eva-Lotta Svensson 
Bitr förvaltningschef  Ekonomichef 

 

 

  



 

Förenklad kassaflödesanalys       

       

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Resultat före avskrivningar 8 602 905 kr 20 731 387 kr 27 981 605 kr 30 950 115 kr 33 091 187 kr 31 824 292 kr 

Finansnetto -1 168 140 kr -5 265 630 kr -6 102 284 kr -7 864 424 kr -8 086 783 kr -9 494 499 kr 

Investeringar -75 091 000 kr -74 096 000 kr -63 207 000 kr -36 345 000 kr -35 496 000 kr -29 364 000 kr 

Förutbetalda anslutningsavgifter 12 724 702 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Kassaflöde från resultat och investeringar -54 931 533 kr -58 630 243 kr -41 327 678 kr -13 259 310 kr -10 491 596 kr -7 034 207 kr 

       

Ackumulerat kassaflöde = Kommuninvest -369 000 000 kr -427 630 243 kr -468 957 921 kr -482 217 230 kr -492 708 827 kr -499 743 033 kr 
 

Resultaträkning 

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Nätintäkter 10 503 924  13 405 478  18 725 574  23 179 440  26 373 660  28 109 742  

Nätintäkter Hässleholms kommuns verksamhet 2 632 244  2 870 875  3 120 939  3 359 852  3 587 960  3 805 601  

Anslutningsavgifter periodisering 30 år 3 278 000  14 466 200  16 282 600  14 724 600  11 809 400  8 583 000  

Övriga intäkter 36 262            

Summa intäkter 16 450 430  30 742 553  38 129 113  41 263 892  41 771 020  40 498 343  

Aktiverat eget arbete 6 707 863  6 152 613  6 302 766  6 428 821  437 160  445 903  

              

Externa tjänster -1 804 184  -1 160 000  -1 190 000  -1 220 000  -1 250 000  -1 280 000  

Personalkostnader -9 222 509  -10 840 583  -11 054 795  -11 273 291  -3 537 279  -3 607 224  

Lokal, drift & Övr kostnader -3 528 695  -4 163 195  -4 205 479  -4 249 308  -4 329 715  -4 232 729  

Summa kostnader -14 555 388  -16 163 778  -16 450 274  -16 742 599  -9 116 994  -9 119 953  

Resultat före avskrivningar 8 602 905  20 731 387  27 981 605  30 950 115  33 091 187  31 824 292  

Avskrivningar -17 845 397  -13 534 933  -15 589 150  -18 143 750  -19 369 400  -20 654 800  

Finansnetto -1 214 748  -5 265 630  -6 102 284  -7 864 424  -8 086 783  -9 494 499  

Resultat efter finansnetto -10 457 240  1 930 824  6 290 172  4 941 940  5 635 004  1 674 993  

 

Investeringar i bredbandsutbyggnad        

       

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Aktiv utrustning utbyggnad 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Aktiv utrustning reinvestering             

Fiberinvestering, kanalisation utbyggnad villor -75 091 000 kr -3 000 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr 

Fiberinvestering lägenheter   -3 000 000 kr -3 000 000 kr -3 000 000 kr -1 000 000 kr -1 000 000 kr 

Fiberinv. företag, kommun   -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -1 500 000 kr 

Stamnät och förstärkningar   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Byanätsinvesteringar exkl aktiv utrustn   -59 543 259 kr -47 618 431 kr -21 380 154 kr -30 967 850 kr 0 kr 

Övrig utbyggnad   -8 500 000 kr -2 500 000 kr -6 000 000 kr -750 000 kr -750 000 kr 

Justering prognos fördyrning mtrl samt 70%-gräns   1 947 259 kr -3 788 569 kr 335 154 kr 3 521 850 kr -21 814 000 kr 

Summa investeringar -75 091 000 kr -74 096 000 kr -63 207 000 kr -36 345 000 kr -35 496 000 kr -29 364 000 kr 
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Plats och tid     Konferensrummet Hammaren på TF, 10.30-15.00  
 
Deltagare Thomas Haraldsson, ordförande 
 Ulf Berggren 
 Christer Welinder 
 Monica Ero 
 Lena Svensson 
 Urban Widmark 
 Kristoffer Manno 
 Tony Hadarson, vd 
 Leif Gustafsson. Ekonomichef från §22 
 
 
 
Justeras av Ulf Berggren 
Plats och tid Digital signering  
Paragraf § 17-28 
 
Sekreterare  ________________________________   
  Tony Hadarson 
 
Ordförande  _____________________________________  
  Thomas Haraldsson 
 
Justerare          _ _______________________________  
                             Ulf Berggren 
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§ 17 
Mötets öppnande 
 
Mötet öppnas av ordföranden Thomas Haraldsson, som hälsar de närvarande 
välkomna. 
 
§ 18 
Godkännande av kallelse och dagordning 
 

 Föreliggande kallelse och dagordning godkänns av styrelsen. 
 

§ 19 
Val av justerare 
 
Beslut 
att jämte ordföranden att justera dagens mötesprotokoll utse Ulf Berggren. 
 
§ 20 
Genomgång av protokoll 2022-01-20 
 
Beslut 
att godkänna föregående mötesprotokoll från 2022-01-20 samt att lägga detsamma 
till handlingarna 
 
§ 21 
Grafisk manual 
 
VD Tony Hadarson föredrog den grafiska manualen för styrelsen 
 
Beslut 
att anta föreslagen grafisk manual. 
Bilaga: 1 
 
 
 
 
 
 

~ Hässleholms 
~ Fibernät AB 
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§ 22 
Fastställande av drift och investeringsbudget 2022 
 
Ekonomichef Leif Gustafsson föredrog 2 versioner av drift och investeringsbudget 
2022 för styrelsen.  
 

 Beslut 
att återremittera ärendet och att det nya förslaget skall innehålla olika räntenivåer. 
Bilaga 2 
 
§ 23 
Verksamhetsinformation från VD 
 
VD Tony Hadarson informerade styrelsen om nuläge för styrelsen. 
Den organisationsförändring som beslutades 2022-01-20 är genomförd. 
 
Beslut 
att godkänna verksamhetsinformationen samt att lägga densamma till handlingarna.  
Bilaga 3 
 
§ 24 
Lokaler 
 
VD Tony Hadarson informerade styrelsen om att nuvarande lokaler på Stobygatan 5       
inte uppfyller tillgänglighetskravet samt att de inte är ändamålsenliga för de 
verksamhetsbehov och krav som ställs. I nuvarande lokaler finns till exempel ingen 
möjlighet för verksamheten att ha uppställningsplats för bilar, material etc. vilket blir 
suboptimalt för verksamheten då mycket tid läggs på bilkörning. 
Verksamheten har sedan tidigare tittat på en lokal för verksamheten där alla de krav 
som ställs uppfylls. Avsikten är att skriva ett hyresavtal på en lokal som benämns 
”Alloffice” och att flytta all verksamhet dit från och med 2022-06-31.  
 
Hyresmässigt är det inte någon större skillnad eftersom nuvarande lokal inte är 
komplett och det är en tilläggshyra på den lagerlokal som finns på Mekanikerskolan. 
 
Beslut 
att ge VD i uppdrag att teckna ett hyresavtal på Kommendörsgatan 13, Hässleholm.  
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§ 25 
Inriktning 2022 strategi 
 
Styrelsen diskuterade olika inriktningar på verksamheten och vad som behöver 
prioriteras för att öka volym och hålla nere kostnader.   
 
Beslut 
att prioritera förtätning i form av efteranslutningar och flerfamiljshus samt att 
påbörjade och projekt med bidrag slutförs. 
 
§ 26 
Ökning av borgensram 
 
VD Tony Hadarson redogjorde för styrelsen om att den kommunala borgensramen 
för bolaget behöver ökas med 120 mkr. 
 
Beslut 
Att VD får i uppdrag att skriva fram en tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige om 
en begäran att höja den kommunala borgensramen för bolaget från 369 mkr till 489 
mkr.  
 
§ 27 
Mötesdagar 
 
Orförande Thomas Haraldsson föredrog föreslagna mötesdagar och tider för 2022. 
De föreslagna mötesdagarna är: 28/3, 25/4, 23/5, 22/6, 29/8, 26/9, 25/10 och 
30/11. 
 
Beslut 
Att föreslagna mötesdagar godkänns och att tid för möten sätts till 13.30-16.00 
Bilaga 4 
 
§ 28 
Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet som avslutad. 
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Datum  

2022-02-21  

  
Handläggare  
VD Tony Hadarson 
 
   
 

 

 

 

 

 

Förändring av borgensram  

Förslag till beslut 

1. Att VD får i uppdrag att utöka borgensramen för bolaget till totalt  
489 mkr.  
 

Sammanfattning 

För att bolaget skall kunna fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår enligt 
plan och följa ägardirektivet behöver bolaget utöka sin borgensram med 120 mkr. 
Uppdraget ska vara utfört senast 2022-09-30. 
 

Beskrivning av ärendet 

Vid ökat likvidbehov för utbyggnad av fibernätet behöver bolaget, vid varje 
tillfälle, få ett beslut om utökat borgensåtagande från Kommunfullmäktige.  
För att minimera ledtid från behov till beslut behöver bolaget utöka den 
borgensram som i dagsläget är 369 mkr med 120 mkr till totalt 489 mkr.  
Detta ger också en större flexibilitet för bolaget. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuell 
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Bilagor  

Sändlista: 

Styrelsen för Hässleholms fibernät AB 
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§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Reviderad informationshanteringsplan 
kommunledningsförvaltningen 2022 
Dnr: KLF 2022/212 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta reviderad 
informationshanteringsplan för kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Informationshanteringsplanen fungerar som myndighetens gallringsbeslut och 
beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/ eller förvaras i 
verksamheten samt innehåller bestämmelser om hur dessa ska hanteras. Planen ska 
ge en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar 
samt som sökmedel för förvaltningen. 

Föreliggande revidering beror på en organisationsförändring, där kommunens 
räddningstjänst gått från att vara en egen förvaltning under kommunstyrelsen till att 
tillhöra kommunledningsförvaltningen. Detta medför en så pass omfattande 
förändring av informationshanteringsplanen för kommunledningsförvaltningen att 
ett nytt beslut av arkivansvarig nämnd, kommunstyrelsen, krävs. 

Informationshanteringsplanen är strukturerad efter Hässleholms kommuns 
klassificeringsstruktur som är baserad på VerkSAM version 1.5. VerkSAM förvaltas 
av kommunalförbundet Sydarkivera som är Hässleholms kommuns digitala 
arkivmyndighet. 

Den reviderade informationshanteringsplanen ersätter kommunstyrelsens beslut 
2020-07-01 § 60. 

Sänt till: 
I<:.ansliavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Handläggare 
Systemförvaltare Anna Önnerhag 
Kansliavdelningen 
 
anna.onnerhag@hassleholm.se 
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Reviderad informationshanteringsplan 
kommunledningsförvaltningen 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta reviderad 
informationshanteringsplan för kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Informationshanteringsplanen fungerar som myndighetens gallringsbeslut och 
beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i 
verksamheten samt innehåller bestämmelser om hur dessa ska hanteras. Planen ska 
ge en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar 
samt som sökmedel för förvaltningen. 

Föreliggande revidering beror på en organisationsförändring, där kommunens 
räddningstjänst gått från att vara en egen förvaltning under kommunstyrelsen till att 
tillhöra kommunledningsförvaltningen. Detta medför en så pass omfattande 
förändring av informationshanteringsplanen för kommunledningsförvaltningen att 
ett nytt beslut av arkivansvarig nämnd, kommunstyrelsen, krävs. 

Informationshanteringsplanen är strukturerad efter Hässleholms kommuns 
klassificeringsstruktur som är baserad på VerkSAM version 1.5. VerkSAM förvaltas 
av kommunalförbundet Sydarkivera som är Hässleholms kommuns digitala 
arkivmyndighet. 

Den reviderade informationshanteringsplanen ersätter kommunstyrelsens beslut 
2020-07-01 § 60. 
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Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Anna Önnerhag  
Systemförvaltare  

 

Sändlista: 

Kansliavdelningen  



Informationshanteringsplan  
kommunledningsförvaltningen 
Diarienummer: KLF 2022/212

Ersätter: Informationshanteringsplan antagen av kommunstyrelsen §149 2016-06-15 senast reviderad 

2020-04-01 § 60 

,, V 't1 V V ..-----... 
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Inledning 

Informationshanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i 
verksamheten samt hur dessa hanteras. Planen ska ge en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar. Planen är också ett 
sökredskap som ska användas av både kommunens anställda och allmänheten. En god informationshanteringsplan skapar kontinuitet i 
ärendehanteringen. 
Informationshanteringsplanen är strukturerad efter Hässleholms kommuns klassificeringsstruktur som är baserad på VerkSAM version 1.5 ett 
klassificeringsschema som förvaltas av kommunalförbundet Sydarkivera. 

Kort om begrepp 

Handlingstyp är benämning på handlingar. 
Registreras D betyder att handlingen ska registreras i ett diarium. 
Registreras V betyder att handlingen registreras i ett verksamhetssystem. 
Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för all framtid. 
Gallras innebär att handlingen förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. 
Gallras vid inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när den inte längre behövs för verksamheten. 
Informationssäkerhetsklassning är klassning som görs utifrån konsekvenser som uppstår om exempelvis informationen inte kan nås, om den 
förvanskas, brister i åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen. Denna kolumn är under arbete. 
Förvaringsplats berättar var i verksamheten handlingen förvars eller i vilket verksamhetssystem det ska registreras. 
Kommentar kan mer information utläsas eller hänvisning till annan processkod. 

Handlingstyper som förekommer i de flesta processer/ärenden: 

Tjänsteskrivelse: Bevaras alltid och förvaras i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. 

Protokollsutdrag/Beslut: Bevaras alltid och förvaras i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. 

Anteckning/korrespondens av vikt: Kan förekomma på de flesta processer och bevaras om det tillför ny information och är av vikt för ärendet. 

Anteckning/korrespondens av tillfällig karaktär: Kan förekomma på de flesta processer och är information som enbart är av tillfällig betydelse för 
ärendet, eller information som inte är unik, såsom underlag till en rapport eller praktisk information kring ett ärendes fortlöpande. Det gallras vid 
inaktualitet och kan registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 och gallras då efter 2 år efter avslutat ärende enligt gällande 
gallringsrutiner för systemet.  



A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D 
Handlingstyp

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhets- 
syst.

Gallras/ Bevaras Informations-
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion

Förvaringsplats 
(verksamhetssystem, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information 
och/eller närarkiv 
eller mellanarkiv för 
papper)

Kommentar

A B C
1 DEMOKRATI OCH LEDNING
1 1 Politiska partier och val
1 1 1 Administrera val Allmänna val och folkomröstning - 

Valdistrikt, valförrättare, logistik 
m.m. 

Hantera valkretsar och valdistrikt
Kartor och kodförteckningar för valdistrikt Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360
Statistik, underlag Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:3, S:3 Public 360
Förslag till ny valkretsindelning Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360
Register över valdistrikt Gallras vid inaktualitet K:3, R:1, T:3, S:1

Public 360
Ingår i beslut om valkretsindelning

Hantera val- och förtidsröstningslokaler
Register över val och förtidsröstningslokaler Gallras vid inaktualitet K:1, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras vid uppdatering
Inspektionsrapport över val och förtidsröstningslokaler Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360
Bokningslista vallokaler Gallras vid inaktualitet K:3, R:2, T:3, S:3 I verksamheten Gallras när valet vunnit laga kraft
Hantera valmaterial

Inventeringslista valmaterial Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras vid uppdatering
Beställningslista valmaterial Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras efter mandatperioden
Följesedel leverans valmaterial Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras när valet vunnit laga kraft
Packlistor Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3

I verksamheten

Gallras vid uppdatering. Den 
underskrivna listan för respektive 
val/förtidsröstningslokal gallras när 
valet vunnit laga kraft

Körschema transport till vallokaler Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras vid uppdatering
Oanvänt valmaterial Gallras vid inaktualitet K:1, R:3, T:3, S:3

Valkällaren

Gallras enligt 
Valmyndighetens/Valnämndens 
instruktioner

Rekrytera, förordna och arvodera röstmottagare
Inbjudan, tidigare röstmottagare Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 I verksamheten Kan även ske per telefon
Intresseanmälningar/spontanansökningar Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:1 I verksamheten Gallras när valet vunnit laga kraft
Förordnande av röstmottagare, delegeringsbeslut Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Meddelande om förordnande/ej förordnande Gallras vid inaktualitet 2 I verksamheten Gallras när valet vunnit laga kraft
Meddelande/information till röstmottagare Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 Ett exemplar av inbjudan bevaras 

resten gallras
Register över röstmottagare Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 Gallras vid uppdatering
Utbilda röstmottagare
Register över kurser Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1 I verksamheten Gallras vid uppdatering



Inbjudan, utbildning Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
I pärm

Ett exemplar av inbjudan bevaras 
resten gallras

Informationsmaterial, kommunspecifikt (för allmänheten, spec 
om förtidsröstningen och om dubblettröstkort

Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3

I verksamheten
Närvarolistor Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:1 I pärm
Utbildningsmaterial, valmyndigheten Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras vid uppdatering

Lokala instruktioner Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 I pärm Arbetssätt, processer m.m.
Informera om val
Kommunikationsplan Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:2, S:1 Public 360

1 1 2 Genomföra val Allmänna val och folkomröstning - Ta 
emot och räkna röster

Genomföra förtidsröstning
Anvisningar och utildningsmaterial (särskilt för röstmottagare och 
kommunala bud) från Valmyndigheten (och Länsstyrelsen) som 
enbart gäller ett val

Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:2, S:1 I pärm Kan förstöras när valet vunnit laga 
kraft. Ex Rutin för förtidsröstning, 
Checklista kontrollringning 
valdistrikten

Dagrapport röstmottagningsställe Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:2, S:1 Närarkiv Gallras när valet vunnit laga kraft
Kvitto hämtning röster på röstmottagningsställe Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Ifyllda väljarförteckningar Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Kvitton avseende röster som tagits emot från posten Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Postfullmakter Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360 Nämndsbeslut
Hantera ambulerande röstmottagare
Schema för ambulerande röstmottagning Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I verksamheten Gallras efter mandatperioden
Dagrapport röstmottagningsställe Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 Närarkiv Gallras när valet vunnit laga kraft
Ifyllda väljarförteckningar Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Genomföra valdag
Kvittens röstlängd Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 I pärm Gallras efter mandatperioden
Röstlängder Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv
Beslut om rätt att ändra/göra tillägg i röstlängd Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360 Valnämndens beslut
Tillägg i röstlängden Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360 Formella beslut från Länsstyrelsen 

Registreras och förs in i röstlängden p 
g a rättsäkerheten om rösträtt.

Kvitton leveranser från posten Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Kvitton leveranser av förtidsröster till valdistrikten Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Gallras efter mandatperioden
Blankett innehåll röd kasse Se anmärkning K:3, R:3, T:3, S:3 Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3

Närarkiv
Gallras efter mandatperioden. Sparas 
under valperioden

Omslag med tomma ytterkuvert från godkända budröster Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Närarkiv Sparas under valperioden
Röstkort som samlats upp i vallokaler och röstningslokaler Gallras vid inaktualitet K:3, R:3, T:3, S:3 Kan förstöras efter valet

Protokoll valdistrikt Se anmärkning K:3, R:3, T:3, S:3 Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Resultatbilagor Se anmärkning Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Omslag med röster Se anmärkning K:3, R:3, T:3, S:3 Lämnas till Länsstyrelsen



Närvarolistor Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:2, S:1
I verksamheten

Utgör underlag till arvodering. Finns i 
lönesystemet.

Ankomstlista valnatten Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:2, S:1 I pärm Lista över de personer som kommer in 
från valdistrikten och som har tillgång 
till lokalen där rösterna lämnas till 
kommunen. Listan kan användas av 
säkerhetsskäl för att veta vilka som ska 
få tillträde till kommunen under 
valnatten. Används för att kryssa av de 
som anländer

Tillägg i röstlängden Bevaras Public 360 Diarieförs och förs in i röstlängden

Genomföra onsdagsräkning
Annonsmanus onsdagsräkning (tid och plats) Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:2, S:1 I verksamheten
Brevröster, för sent inkomna Gallras när valet vunnit 

laga kraft
K:3, R:3, T:3, S:3

Närarkiv
Handlingar rörande rekrytering av rösträknare Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Ej aktuell
Sammanställning förtidsröster Se anmärkning K:1, R:1, T:2, S:1 Valportalen/I 

verksamheten
Sparas under valperioden

Blankett innehåll röd kasse Se anmärkning K:2, R:2, T:2, S:2 Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Protokoll valnämndens preliminära rösträkning Se anmärkning K:1, R:3, T:1, S:3 Lämnas till Länsstyrelsen
Röstkort Se anmärkning K:3, R:3, T:3, S:3 Kan förstöras efter valet
Resultatbilagor Se anmärkning K:1, R:1, T:1, S:1 Lämnas ifylld till Länsstyrelsen

1 1 3 Folkinitiativ Folkomröstning
Begäran genomföra folkomröstning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Namnlistor Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360
Rapport antal röstberättigade*) Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360

1 1 4 Partistöd
Ansökan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Uträkning av partistöd Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Skriftlig redovisning inkl. granskningsintyg Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360

1 2 Politiskt beslutsfattande
1 2 1 Politiska beslut

Protokoll Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 
(K:3,R:3, T:2, S:3)

Public 360/inbunden 
volym i närarkiv

Det sammanhängande protokollet. 
Respektive beslutsparagraf tillhör 
ärendet. Gäller 
fullmäktige/nämnd/bolag/förbund. 
Justerat protokoll ska bevaras på 
papper

Protokollsanteckningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360
Yrkande Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360
Reservation Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360
Uppropslistor/ närvarolistor Se kommentar K:1, R:1, T:2, S:1 Ingår i protokollet
Omröstningslistor/voteringslistor Se kommentar K:1, R:1, T:2, S:1 Ingår i protokollet
Ljud- och bildupptagningar Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 DVD Gäller endast fullmäktige. 



Beslutsunderlag/-utredning Se kommentar K:3, R:3, T:2, S:3 Respektive 
beslutsunderlag/utredning/yttrande 
tillhör ärendet/akten

1 2 2 Offentlig dialog Medborgarförslag, dialogmöten
Anteckningar från möten Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360 Dialogmötesanteckningar tillhör i 

normalfallet ett ärende/akt - här 
registreras övriga

Medborgarförslag K:2, R:1, T:1, S:1 Ej formell funktion i kommunen. 
Registreras och bevaras om förslagen 
leder till utredning/beslut. Se 1.5.4

1 2 3 Redovisa delegation
Delegationsbeslut Se kommentar K:2, R:3, T:2, S:2 Tillhör respektive ärende/akt. 
Delegationslista Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 2 4 Tillfälliga politiska beredningar och styrgrupper Tillsättning och arbete i 
beredning/styrgrupp med uppdrag 
att utreda särskild fråga

Förslag om att tillsätta beredning eller politisk styrgrupp Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Protokoll, protokollsliknande anteckningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Utredning, redovisning från beredning/styrgrupp Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 2 5 Tillsätta och entlediga förtroendevalda (Valärende) Val av ledamöter, 
ersättare, ombud, revisorer, 
överförmyndare

Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning från 
Länsstyrelsen

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1
Public 360

Förslag från valberedningsnämnden/gruppledaren Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Lagakraftbevis från Länsstyrelsen Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Avsägelse av uppdrag från förtroendevald Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Begäran hos Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i KF Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Underrättelse från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i KF Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2

Public 360
1 2 6 Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, 

fullmäktigeberedning
Motioner, interpellationer och frågor.  
Alla som har intiativrätt i KF.

Motion Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Interpellation Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Fråga Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Yttrande/Svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360

1 2 7 Återkoppla till förtroendevalda Rapporter och anmälningsärenden, 
redovisning av ej färdigberedda 
motioner, ej verkställda beslut, 
medborgarinitiativ mm, genomföra 
dialoger (hearing) mellan tjänstemän 
och politiker, information mellan 
tjänstemän och politiker 

Rapporter och anmälningsärenden till nämnd/KF Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:3, S:3 Public 360 Informationsärenden.



Redovisning av ej färdigberedda motioner,  ej verkställda beslut 
mm till nämnd/KF

Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360 Informationsärenden.

Anteckningar från genomförda dialoger (hearing) mellan 
tjänstemän och politiker, information mellan tjänstemän och 
politiker 

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:3 Public 360 Minnesanteckning

Informationsutskick till förtroendevalda Registreras D Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Ex. SKL sammanträdesplan
1 3 Verksamhetsledning
1 3 1 Styrande dokument På olika nivåer, kommunfullmäktige, 

nämnd, bolag, chefsnivå. Taxor och 
avgifter.  Ex policy, reglemente, 
bolagsordning, direktiv, 
gallringsbeslut, 
klassificeringsstruktur, strategier och 
rutiner

Reglemente Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Föreskrift Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360
Föreskrift om eldningsförbud Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360
Bolagsordning och ägardirektiv Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:3 Public 360
Bidragsbestämmelse Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:3 Public 360
Avgifter och taxor Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Policy Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Antas i fullmäktige.  Avser bl.a.  

policydokument utfärdade av den 
egna huvudmannen eller vårdgivaren, 
t.ex. hälsoplan, antimobbningspolicy, 
arbetsmiljöpolicy, drogförebyggande 
insatser, hälso- och sjukvårdsarbete.

Riktlinjer Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:3, S:2 Public 360
Regler Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360
Vision Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 1 arkivex av den egna organisationens 

rekommendationer (motsv.) bevaras. 
Övriga gallras vid inaktualitet. Avser t 
ex rutinbeskrivningar etc. utfärdade av 
den egna huvudmannen eller 
vårdgivaren.

Strategi Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Program/plan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 T ex

likabehandlingsplan,
jämställdhetsplan, plan mot
kränkande behandling,
kommunikationsplan,
handlingsplaner, 
dokumenthanteringsplan

Delegeringsordning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360



Värdegrund Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Klassificeringsstruktur Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2
Lathundar Gallras när en ny version 

upprättats
K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/I 

verksamheten
Rutin- och metodbeskrivningar Se kommentar Bevaras, se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360/I 

verksamheten
Ett exemplar av den egna
organisationens rutiner bevaras,
övriga gallras vid inaktualitet.
Registreras om dokumentet
delas över förvaltnings-
/bolagsgränser

Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten
1 3 2 Organisera och fördela arbete och ansvar Politisk organisation, 

förvaltningsorganisation, attest- och 
utanordningsbehörighet, delegation 
av ansvar/arbetsuppgifter

Organisationsplan/beskrivning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Attest- och utanordningsbehörigheter Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360
Attestregister Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3
Återkallande av delegering Registreras D Gallras efter 10 år K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360
Delegationer rörande övergripande ansvar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:3, S:2 Public 360 T.ex. verksamhetschefernas 

delegation till ersättare vid ledighet.

Firmateckningsrätt Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360
1 3 3 Leda det interna arbetet Ledningsgruppsmöten samtliga 

nivåer
Protokoll/anteckningar som innehåller beslut/viktig information Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360/Daedalos T ex  interna verksamhetskonferenser, 

personalkonferenser, rektorsmöten/ 
ledningsmöten, råd och kommittéer.

Protokoll/anteckningar som ej innehåller beslut/viktig 
information

Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1 I verksamheten T ex  interna verksamhetskonferenser, 
personalkonferenser, rektorsmöten/ 
ledningsmöten, råd och kommittéer.

1 3 4 Samverka med personal och fackliga organisationer MBL-förhandlingar, löneöversyn, 
central och lokal samverkan, 
arbetsplatsträffar, partssammansatta 
grupper som arbetsutskott till APT 
och/eller SVG. MBL-avtal som rör 
enskilda anställda t.ex. i samband 
med disciplinärende kan läggas under 
respektive ärende

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, MBL Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Public 360/ Daedalos

Förhandlingsframställan Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Public 360



Frånträde av förhandling (upprättad) Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:1, S:2
Public 360/Daedalos

Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2
Public 360/Daedalos

Protokoll Löneöversyn Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360
Avtal/överenskommelse om lokal samverkan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Lokalt kollektivavtal Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp mellan 
arbetsgivare och arbetstagare

Registreras D Bevaras K:3, R:1, T:1, S:2 Public 360/Daedalos .

Protokoll/anteckningar från arbetsplatsträffar/ arbetslagsmöten Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 Teams

Kallelse med bilagor, samverkan/förhandling Registreras D Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
Public 360/Daedalos

Kallelse med bilagor, APT Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Teams eller lokal 
server

1 4 Planering och uppföljning av verksamheten 
1 4 1 Mål- och ekonomistyrning Verksamhetsstyrning. Budget, 

årsredovisning, delårsrapporter, 
bokslut, uppdrag och 
uppdragsbeskrivning 

Budget
Mål Se anmärkning K:1, R:1, T:1, S:1 Ingår i budgeten
Preliminär beräkning statsbidrag, kommunalekonomisk 
utjämning m.m.

Registreras D Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
Public 360

Beslut från Skatteverket om kommunalekonomisk utjämning Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1
Public 360

Nämndernas investerinsgplan inkl. beslutsunderlag Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2

Public 360

Beloppen för resp. fastighets- och 
exploateringsprojekt ska dock inte 
framgå i underlaget. Underlagen 
sparas även i Teams för vidare 
bearbetning. Underlag gallras vid 
inaktualitet.

Investeringsplan inkl. beslutsunderlag för fastighets- och 
exploateringsprojekt 

Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2
Public 360

Verksamhetsmål Ingår i verskamhetsplan, se 1.3.1 
styrande dokument

Nämndernas förändrade ekonomiska behov inkl. 
protokollsutdrag/beslut

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2

Public 360

Underlagen sparas även i Teams för 
vidare bearbetning. Underlaget gallras 
vid inaktualitet.

Strategisk plan med Budget och flerårsplan Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Protokollsutdrag Central samverkansgrupp Se 1.3.4 Samverka med personal och 

fackliga organisationer
Synpunkter från de fackliga företrädarna Se 1.3.4 Samverka med personal och 

fackliga organisationer
Förslag, budget (även oppositionens) Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Budgetberedningens förslag, 

kommunstyrelsens förslag samt 
oppositionernas förslag



Budget, arbetsmaterial (även oppostionens) Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:3, S:2 I verksamheten Budgetberedningens förslag, 
kommunstyrelsens förslag samt 
oppositionernas förslag

Meddelande om skatteuppgift till Skatteverket Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Övrig dokumentation rörande budgetärendet Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1

Teams

Inbjudningar, närvarolistor 
budgetberedning, ansvarsfördelning

Budgetuppföljning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Nämndernas underlag, 
finansförvaltning, drift- ocn 
investeringsredovining och 
tjänsteskrivelse. Underlagen sparas 
även i Teams för vidare bearbetning. 
Dessa gallras vid inaktualitet.

Bokslut och delårsrapport
Anvisningar inför bokslut och delårsrapport Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Se Styrande dokument 1.3.1
Övrig dokumentation rörande bokslutsärendet och 
delårsrapporten

Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Teams Ansvarsfördelning och tidplan, 
revisionsmaterial (checklista, 
frågeformulär mm).

Delårsrapport kommunen, kommunalförbund, kommunala bolag Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360

Årsredovisning kommunen, kommunalförbund, kommunala 
bolag

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360

Revisionshandlingar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360
Protokollsutdrag från kommunalförbund och kommunala bolag Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Kommunkoncern. 

Årsbokslut Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Ingår i årsredovisning
Underlag till delårsrapport och årsbokslut Gallras efter 7 år K:1, R:2, T:3, S:1 Teams Bokslutsbilagor från nämnderna samt 

underlag som ekonomiavdelningen 
uppträttar. 

Nämndernas årsrapporter/verksamhetsberättelser inkl. protokoll Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360

Över- och underskottshantering
Över- och underskottshantering underlag Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:2, S:2 Teams
Över- och underskottshantering Registreras D K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 4 2 Begära ökat anslag/tilläggsbudget Registreras D Används endast vid behov - t ex 
strukturella förändringar eller 
underskott i budgeten. Ansöks hos 
KF.

Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Protokollsutdrag/beslut
1 4 3 Investeringar Stora övergripande investeringar som 

kräver beslut i fullmäktige hos 
kommunerna eller hos styrelserna i 
bolag

1 5 Kvalitetsledning Ska användas av alla 
verksamhetsnivåer



1 5 1 Kvalitetsstyra Ledningssystem för kvalitet, 
kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Med 
ledningssystem avses riktlinjer och 
rutiner för att fastställa de 
grundläggande principerna för 
ledning av verksamheten och för att 
nå uppställda mål. 

Ledningssystem Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:1 Se 1.3.1 Styrande dokument.
Direktiv gällande ledningssystemet Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2 Se 1.3.1 Styrande dokument.
Granskning av ledningssystem, resultat av Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Dokumentation från kvalitetsarbete, underlag Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
Kvalitetsdokument Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Ex processbeskrivningar, KKiK
Åtgärdsplaner Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360
Rapporter, uppföljningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Uppföljning av mål Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1

Public 360
Avser inrapporterad uppföljning på 
verksamhetsnivå.

Uppföljning av verksamhet och kvalitét Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2

Public 360

Avser dokumenterade uppföljningar. 
Protokoll och utvärdering bevaras och 
registreras.  Underlag gallras efter 3 
år, dock först efter att nästföljande 
granskning genomförts.

Sammanställning av synpunkter/klagomål på verksamhetsnivå Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2
Public 360

Avser sammanställningar för 
rapportering till verksamheten.

1 5 2 Mäta verksamhetskvalitet Egenkontroll och riskanalys, 
enkätundersökningar för att 
undersöka verksamhetskvalitet, även 
verksamheter under intern service 

Intern kontroll
Regler för Intern kontroll Registreras D Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:2 Se Styrande dokument 1.3.1
Intern kontrollplan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Respektive nämnd beslutar om Intern 

kontrollplan och RoV-analys som 
skickas till KS brevlåda. För samtliga 
interna kontrollplaner och RoV-
analyser inom kommunens 
verksamhet görs en avstämning av 
ekonomiavdelningen som 
sammanfattar iaktagelserna i ett 
anmälningsärende till KS. IK-planer 
och RoV-analyser sparas även i Teams 
för vidare bearbetning. Gallras vid 
inaktualitet.



Risk- och väsentlighetsanalys Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Respektive nämnd beslutar om Intern 
kontrollplan och RoV-analys som 
skickas till KS brevlåda. För samtliga 
interna kontrollplaner och RoV-
analyser inom kommunens 
verksamhet görs en avstämning av 
ekonomiavdelningen som 
sammanfattar iaktagelserna i ett 
anmälningsärende till KS. IK-planer 
och RoV-analyser sparas även i Teams 
för bearbetning. Gallras vid 
inaktualitet.

Granskningsrapport Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Respektive nämnd beslutar om 
Granskningsrapporter för det interna 
kontrollarbetet. Handlingarna skickas 
till KS brevlåda. Ekonomiavdelningen 
utvärderar hur kommunens samlade 
arbete med intern kontroll fungerar 
och sammanfattar bedömningen i ett 
förslag till beslut till KS som fattar 
beslut i ärendet. Handlingarna sparas 
även i Teams för bearbetning. Gallras 
vid inaktualitet.

Avvikelserapporter Registreras D Bevaras Public 360
Tillsyn i egen regi
Beslut om  riskkvalificering Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Tillsynsrapport/Inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360
Begäran om yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:2, S:2 Public 360
Yttrande/svar Registreras D Bevaras Public 360
Beslut Registreras D Bevaras Public 360
Övrig dokumentation av vikt från tillsynsärende Registreras D Bevaras Public 360
Egenkontroll Gallras efter 2 år I verksamheten
Enkät
Enkät, upprättad Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 1 ex bevaras tillsammans med 

sammanställningen
Sammanställning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Enkätsvar, inkomna Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:2 I verksamheten
Statistik
Statistik, allmän Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Statistik av betydelse bevaras. Övrig 

statistik gallras vid inaktualitet

Statistik, verksamhetsspecifik Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Statistik av betydelse för 
verksamheten bevaras. Övrig statistik 
gallras vid inaktualitet

Medborgarundersökningar Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Sammanställning



Servicemätningar Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Sammanställning
1 5 3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet Verksamhetsspecifika planer och 

uppföljningar. T ex planer utifrån den 
fastställda budgeten med tillhörande 
uppföljningar.

Verksamhetsplan Se anmärkning K:2, R:2, T:2, S:2 Se 1.3.1 Styrande dokument
Uppföljningar av rutiner, dokumentation Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Kvalitetgranskningar, protokoll och utvärderingar från 
fortlöpande uppföljning av verksamheten

Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:2

Public 360

Protkoll och utvärdering bevaras och 
registreras.  Underlag gallras efter 3 
år, dock först efter att nästföljande 
granskning genomförts.

Protokoll (motsv.) från kvalitetsråd Registreras D Bevaras

Public 360

Avser protokollförda uppföljningar av 
ledningssystemet i kvalitetsråd  
(motsv.)

Protokoll från kvalitetsgranskning (motsv.) Registreras D Bevaras

Public 360

Avser dokumentation och 
utvärderingar från fortlöpande 
uppföljning av verksamheten

1 5 4 Synpunkter/förslag och klagomål Synpunkter/förslag och klagomål kan 
många gånger förekomma i samma 
inkomna handling och röra flera 
myndigheter. Det är då viktigt att 
registrera informationen flera gånger 
under respektive myndighet samt om 
det rör klagomål eller 
synpunkter/förslag dvs skilj mellan 
dessa två och registrera dem var för 
sig även om de inkomna handlingarna 
måste kopieras och registeras på flera 
ställen.

Felanmälan
Anmälan om fel Registreras V Gallras efter  2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I respektive IT-

system
Kan registeras i diarium eller i speciellt 
verksamhetssystem för felanmälningar

Redovisning av åtgärd Registreras V Gallras efter  2 år K:2, R:2, T:2, S:2 I respektive IT-
system

Klagomålshantering

Synpunkt/klagomål/förslag av vikt för verksamheten Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:1 Public 360/Daedalos Avser skriftliga synpunkter till 
verksamheten. Muntliga synpunkter 
skrivs ned och registreras om de är av 
vikt för verksamheten.

Synpunkt/klagomål/förslag av rutinartad karaktär Se kommentar Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360/Daedalos Registreras vid behov eller för att 
kunna ta ut statistik. 



Svar på synpunkt/klagomål/förslag av vikt för verksamheten Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360/Daedalos

Svar på synpunkt/klagomål/förslag av rutinartad karaktär Se kommentar Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360/Daedalos Registreras om synpunkten är 
registrerad

1 5 5 Anmälan enligt lag Avser anmälan mot myndigheten. 

Utredning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360
Rapport Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360
Anmälan om missförhållande Registreras D Bevaras Public 360
Anmälan om kränkande behandling Registreras D Bevaras Public 360 Kan gälla kränkande behandling av 

elev
Beslut från annan myndighet Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360

1 5 6 Forum för samråd Till exempel tillgänglighetsråd, 
pensionärsråd, föräldraråd, elevråd 
och liknande

Protokoll/minnesanteckningar Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:2 Public 360
Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2

Public 360

T.ex. skola-fritid, skola-näringsliv, skola-
statliga myndigheter, skola- 
kommunala myndigheter

Skrivelser från representanter i samråd Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Inbjudan Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 5 7 Juridiska handlingar Ingår i respektive ärende och ska 
klassificeras och föras till det ärende 
som det berör om det finns ett 
ärende. Om det inte finns ett ärende 
redan utan är en ren juridisk process 
så registeras ärendet här.

Domar Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Domar för kännedom Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten
Kallelser till förhandlingar Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:2, S:2 I verksamheten
Tjänsteanteckningar av vikt Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Tjänsteanteckningar, rutinmässiga Kan registreras om det hör till 

ett ärende
Vid inaktualitet, dock 
senast vid arkivläggning

K:2, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360

Stämningsansökningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:3, S:2 Public 360
Yttranden, egna Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Yttranden från motpart Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Fullmakter Registreras om de är en del av 

en överklagan/stämning
Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360

Förelägganden Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Underlag för framställt krav Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2
Rådgivning Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:1



Överklagande av beslut Ingår i respektive ärende och ska 
klassificeras och föras till det ärende 
som överklagas. OBS! Vid för sent 
inkomna överklaganden, dvs när 
beslut vunnit laga kraft (oftast efter 
tre veckor) ska de dock registeras 
under denna rubrik som nytt ärende 
men gärna med en länk till det ärende 
som överklagandet berör.

Besvärshänvisning Registreras, ingår i beslut Bevaras K:2, R:1, T:2, S:2 Public 360
Inkommen överklagan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Handling som visar att överklagandet kommit in i rätt tid Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Sammanställs och skickas till berörd 

myndighet
Beslut från högre instans Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Nämndens beslut att överklaga med  tillhörande motivering Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2 I verksamheten

Nämndens yttrande till högre instans Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 I verksamheten
Besked från högre instans att deras beslut överklagats i rätt tid Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 I verksamheten

JO-anmälan Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360
Kommunicering Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360

1 6 Verksamhetsutveckling och samverkan
1 6 1 Omvärldsbevakning Ex. Näringslivsfakta, insikt, TEM

Omvärldsanalyser Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Ex. nulägesanalys
Redovisningar från externa projekt och utredningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Redovisningar från studiebesök och konferenser Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 T ex projektredovisning, 

projektdirektiv, projektplan
1 6 2 Förstudie projekt

Direktiv Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360
Plan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Utvärdering Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Sammanställning Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 6 3 Projekt Projekt och utvecklingsprojekt som 
bedrivs i projektform. Vid gallring 
kontrollera först med den andra 
parten innan utförande.

Ansökan om att inleda projekt/projektansökan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Beslut om inledande av projekt Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Avtal Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Protokoll/mötesanteckningar Registreras D Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/ I 

verksamheten
Anteckningar som innehåller beslut 
ska bevaras, övriga kan gallras vid 
inaktualitet

Beslutsförteckningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Projektanvisningar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Projektdirektiv Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360
Projektplan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360
Deltagarförteckningar Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1



Teknisk plan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Resursplan Registreras D Bevaras Public 360
Tidplan Registreras D Bevaras Public 360

Kommunikationsplan Registreras D Bevaras Public 360
Utvärderingar Registreras D Bevaras Public 360
Delrapporter Registreras D Bevaras Public 360 Ex: Kartläggningsrapport, rapporter 

från SKL eller andra myndigheter

Förteckning över styrgruppens medlemmar Registreras D Bevaras Public 360
Broschyrer och annat egenproducerat material Bevaras Public 360 Tryckfilen
Tidningsannonser Bevaras
Hemsidor Se anmärkning Specifika hemsidor för projektet kan 

sparas i sin helhet, digitalt
Budget Registreras D Bevaras Public 360
Bokföringsplan Registreras D Bevaras Public 360
Revisionshandlingar Registreras D Bevaras Public 360
Ansökningar och beslut om utbetalningar Registreras D Bevaras Public 360
Ekonomisk slutredovisning Registreras D Bevaras Public 360
Slutrapport Registreras D Bevaras Public 360
Handbok Registreras D Bevaras Public 360 Gäller egenproducerad
Enkät Gallras vid inaktualitet

Fakturor Gallras efter 7 år Kan bevaras som urval för framtida 
forskning om man vill. Vid externa 
finansiärer kontrollera med den andra 
parten innan gallring sker.

Intervjuer Gallras vid inaktualitet Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport

Månadsrapporter - ekonomi Gallras efter 2 år Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport

Observationsanteckningar Gallras efter 2 år efter 
projektets slut

Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport

Underlag för budgetberäkning Gallras efter 10 år Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport

Fullmakt Registreras D Bevaras Public 360
1 6 4 EU-projekt Projekt med finansiering från EU

Innan projektet startar
Protokoll från nämnder/styrelse rörande EU-ansökan Registreras D Bevaras Public 360
Beslut från nämnder/styrelser rörande EU-ansökan Registreras D Bevaras Public 360
Projektansökan Registreras D Bevaras Public 360
Projektbeslut Registreras D Bevaras Public 360
Fördjupad projektplan Registreras D Bevaras Public 360 Inbegriper godkänd, reviderade och ej 

godkända projektplaner.
Partnerskapsavtal Registreras D Bevaras Public 360



Samverkansavtal Registreras D Bevaras Public 360
Kontrakt Registreras D Bevaras Public 360
Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras Public 360
Källmaterial och statistik som varit underlag för projektets 
problembeskrivning

Registreras D Bevaras Public 360

Kommunikationsstrategi/ kommunikationsplan Registreras D Bevaras Public 360
Under projektets gång
Ansökan om utbetalning Registreras D Bevaras Public 360 Utbetalning av stöd AoU (även 

ansökningar om utbetalning i 
förskott). Inklusive missiv med 
underlag såsom löneunderlag, 
fakturaunderlag och 
finansieringsunderlag m.m. kallades 
tidigare rekvisition. Lägesrapport kan 
ingå.

Ansökan om beslut Registreras D Bevaras Public 360
Ansökan om ändring Registreras D Bevaras Public 360
First Level Control Certificate Registreras D Bevaras Public 360

Intyg från kontrollen på förstanivån.
Rapporter Registreras D Bevaras Public 360

Ex. reserapporter, interimsrapporter, 
lägesrapporter, delrapport

Information om partners och underleverantörer Bevaras
Information om deltagare Bevaras

Deltagarförteckningar, kursintyg. 
Information om deltagare i AMEs 
projekt finns i GWA om akten behöver 
bevaras i mer än 5 år skrivs det ut på 
papper och förvarars i närarkiv.

Avtal Registreras D Bevaras Public 360 Projektkontrakt, samverkansavtal, 
partnerskapsavtal

Protokoll från styrgrupps- och projektmöten Registreras D Bevaras Public 360
Avsiktsförklaring Registreras D Bevaras Public 360 (Letter of intent/commitment) 
Revisionsintyg Registreras D Bevaras Public 360 Intyg från godkänd eller auktoriserad 

revisor som granskar och bestyrker 
riktigheten i de uppgifter som 
stödmottagaren lämnar i ansökan om 
utbetalning.

Plan Registreras D Bevaras Public 360 PLAN för projektets följeforskning. 
Bifogas den första lägesrapporten.

Pressklipp etc Bevaras Public 360/Pärm Artiklar och annonser om projektet i 
tidskrifter, webbtidningar etc.

Pressmeddelanden Registreras D Bevaras Public 360 Om det egna projektet
Strategi-/handlingsplan Registreras D Bevaras Public 360

För implementering av projektresultat



Uppdragsbeskrivning Registreras D Bevaras Public 360 Avser bl. a projektpersonal, 
utvärderare/följeforskare

Marknadsförings- och informationsmaterial Registreras D Bevaras Public 360 Annonser om egna projektet, 
broschyrer och informationsfoldrar 
etc. nyhetsbrev, affischer, roll-ups och 
skyltmaterial etc., faktablad, filmer 
och fotografier om projektet.  
Skyltmaterial ska avbildas genom t ex 
fotografering. Efter avbildning kan 
skyltmaterialet gallras.  

Hemsida externt/intranät Bevaras Bevarandet sköts av Sydarkivera i 
samband med att kommunens 
hemsidor sparas regelbundet.

Information av allmän karaktär Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Från programförvaltande myndigheter 
i Sverige

Föreskrifter och regler Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Dagböcker (projektdagböcker) Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision

Arbetsplaner, tidsplaner Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision

Arbetstidsredovisning Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

För redovisning av personal som är 
anställd i projektet. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision

Friställningsintyg för offentliget anställd personal (ERUF) Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision

Avräkningsplan för förskott Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision

Fullmakter för projektledaren Registerars D Bevaras Public 360 Kopia registeras original skickas
Deltagarrapportering till SCB Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 

kronologiskt
Projektdeltagarnas personnummer, 
antal timmar de deltagit per månad 
och eventuella avbrottsorsaker. 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision

Underlag för utgifter, t ex förbrukningsinventarier, biljetter, 
övernattning, konferenslokal, kopiatoranvändning, traktamenten 
och hyra av bil, utbildnings-material, förbruknings-material och 
nyttjande av nödvändig utrustning för projektet

Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

T ex underlag för korttidshyra t ex 
datorprojektor som används vid 
enstaka tillfällen och kanske hyrs vid 
varje användningstillfälle. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revision



Dokument som visar synliggörande/publicitet (allt material som 
kan verifiera att kravet på offentliggörande fullgjorts).

Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Det kan ex vara kopior av annonser, 
artiklar/notiser, 
marknadsföringsmaterial, foton av 
skyltar, trycksaker, visitkort, 
skärmdumpar eller utskrift av hemsida 
som byggts upp för projektet samt 
filmer och fotografier från 
utställningar m.m. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision

Sociala medier t ex Facebook, Twitter, bloggar, Linkedin m fl. 
kanaler för information och utökad medborgadialog om 
projektet.

Gallras vid 
inaktualitet/Bevaras

I verksamheten, 
kronologiskt/Public 
360

Meddelanden, inlägg, inkomna frågor 
med svar av betydelse, liksom allt som 
föranleder någon åtgärd bevaras 
utanför det sociala mediet. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revisionMeddelanden, inlägg, inkomna 
frågor med svar av betydelse, liksom 
allt som föranleder någon åtgärd 
bevaras utanför det sociala mediet. 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision. Registreras och bevaras 
om informationen är av vikt för 
projektet

Utdrag ur räkenskaper t ex Ekonomiska månads-rapporter, 
plusgiro- och bankgirolistor (där det framgår att betalning gjorts). 
Utskrift ur ekonomidatabasen

Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 

för revision.
Kopior av verifikationer t ex
Leverantörsfakturakopior, reseräkningar, kvitton och 
boardingcards

Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Original ibland ekonomihandlingarna i 
huvudmannens arkiv. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision.

Kopior av rekryteringsärenden Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Original finns i huvudmannens 
ärendehanteringssystem. Avser bl. a 
kopior av annons, sökandeförteckning, 
anställningsavtal, ansökan, 
rekryteringsbeslut. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision.

Kopia av anställningsavtal Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Original i huvudmannens 
personaldossié. Gallras TIDIGAST efter 
sista tidpunkt för revision.



Utdrag ur lönelista Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Original i personaldatabasen. För 
redovisningen av personalkostnader 
ska personalavdelningen och den som 
hanterar lön kontaktas för att hitta 
lämpliga rutiner för att särskilja 
projektets lönekostnader från 
ordinarie verksamhet. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revision

Uppgifter om kopiatoranvändning/
beräkning av indirekta kostnader

Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision.

Upphandlingsärenden Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Original finns i huvudmannens 
ärendehanteringssystem och ska 
registeras under 2.6 Inköp och 
försäljning. Kopior gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision. Beslut 
om upphandling, anbudsinbjudan, 
förfrågningsunderlag, annonsering, 
anbudsförteckning/anbudsöppningspr
otokoll, antaget anbud, utvärderings-
protokoll, tilldelningsbeslut, 
efterannonsering

Kopia av avtal/kontrakt Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Original i huvudmannens diarium och 
ska registreras under 2.6.3 Förvalta 
avtal. Kopior ska gallras TIDIGAST efter 
sista tidpunkt för revision. 

Dokumentation från styrgrupps- och projektmöten Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras tidigast efter sista tidpunkt för 
revision. Dagordningar och kallelser, t 
ex från samverkanspartsmöten och 
möten med 
ekonomer/kommunikatörer

Projektplaner kring varje aktivitet Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Gallras tidigast efter sista tidpunkt för 
revision.



Dokumentation från arrangemang/aktiviteter Gallras vid inaktualitet I verksamheten, 
kronologiskt

Aktiviteter t ex inbjudningar, 
anmälningar, program-/mötesagenda, 
deltagarförteckningar/närvarolistor, 
egenproducerat utbildningsmaterial o 
dyl. kursdokumentation, Power Point 
presentationer, filmer och fotografier), 
provformulär/ifyllda provformulär, 
prov-/examensresultat, kursintyg. T ex 
från mässor, konferenser och 
kickoffer.
Bevaras eller Gallras tidigast efter sista 
tidpunkt för revision, se motsvarande 
handling i huvudmannens arkiv.

Rekryteringsärenden Registreras D Bevaras Kopior av handlingarna ska finnas i 
projektet. Originalen stannar i diariet. 
Se 2.7.1

Budget med kalkyler Registreras D Bevaras Public 360
Ekonomisk redovisning Registreras D Bevaras Public 360 Kopior ur den ekonomiska 

redovisningen ska finnas i projektet. 
Originalen stannar i diariet.

Verifikationer Se anmärkning Ska vara ställda till projektägaren och 
utan svårighet kunna kopplas till 
projektet Gallras tidigast efter sista 
tidpunkt för revision

Bank- och postgirobetalningar Se anmärkning Räcker med kopior som visar att 
pengarna betalts in/ut. Gallras tidigast 
efter sista tidpunkt för revision

Ekonomiska transaktioner Se kommentar Projektägare ska sär-redovisa 
projektet så att transaktioner direkt 
kan utläsas i redovisningen. 
Transaktionerna ska även vara 
tillgängliga digitalt i sitt ursprungs-
sammanhang för revision. Gallras 
tidigast efter sista tidpunkt för revision

Administrativa kostnader Se kommentar I verksamheten Uträkningar av både direkta och 
indirekta kostnader Gallras tidigast 
efter sista tidpunkt för revision

Dokumentation om resor och boende Se kommentar Ex. Kvitton, rese-rapporter, boarding 
cards. Gallras tidigast EFTER sista 
tidpunkt för revision



Lönekostnader Se kommentar I verksamheten Projektägare ska sär-redovisa 
projektet så att lönekostnader direkt 
kan utläsas i redovisningen. Gallras 
tidigast efter sista tidpunkt för revision

Underlag för pension och försäkringar (PO – 55,658%) Se kommentar Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision.

Upphandlingsärenden Registreras D Bevaras De olika stegen i upphandlingen ska 
dokumenterat skriftligt och kunna 
visas upp. För att en kostnad i ett 
strukturfondsprojekt ska betraktas 
som stöd-berättigad ska den upp-
kommit genom ett en offentlig 
upphandling ha gjorts, när så krävs. 
För mer information se 2.6.1 
Genomföra upphandling

Avsluta projektet
Beslut om avslut Registreras D Bevaras Public 360 Avslut enligt plan och förtida avslut. 

Kopia i projektdokumentationen.

Information om projektresultat/avslutat projekt Registreras D Bevaras Public 360 Inbjudningar, anmälningar, 
presentationsmaterial. Kopia i 
projektdokumentationen.

Utvärderingsplan Registreras D Bevaras Public 360 Kopia i projektdokumentationen.
Slutrapporter Registreras D Bevaras Public 360 Meddelande/rapport till förvaltande 

myndighet om projektet avbryts. 
Kopia i projektdokumentationen.

Upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet Registreras D Bevaras Public 360 Kopia i projektdokumentationen.
Revisionsärende Registreras D Bevaras Public 360 Ex avisering om revisionsbesök, 

revisionsrapport.
1 6 5 Samverka externt Gemensam nämnd, 

kommunalförbund, samverkansavtal. 
Avser verksamhet förknippad med att 
bygga upp, förvalta och följa upp 
samverkansorganisationer som 
innefattar andra myndigheter, ex. 
polis. SKNO, Greater Copenhagen

Samverkansavtal Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1 Ska registreras under 2.6.4 Förvalta 
avtal

Överenskommelse Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Minnesanteckningar Registreras vid behov Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 

Public 360



Protokoll Registreras D Bevaras i värdkommunen. 
Gallras vid inaktualitet för 
den som ej är 
värdkommun

K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 (om vi är 
värdkommun)

Inbjudan Registreras D Public 360
Informationsutskick Registreras D K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Informationsutskick av mindre vikt Registreras vid behov K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 

Public 360
Dokumentation Registreras D K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 6 6 Utveckla/förändra verksamheten Gäller utveckling av verksamheten 
som inte bedrivs i projektform. För 
projekt, se 1.6.3 eller 1.6.4. Uppdrag.

Dokumentation Registreras D K:1, R:2, T:2, S:1
Public 360/Daedalos

Minnesanteckningar Kan registreras om det hör till 
ett ärende

Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1
I verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Risk- och väsentlighetsanalys Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2
Public 360/Daedalos

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare MBL
Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2

Public 360/Daedalos

Remissvar
Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2

Public 360/Daedalos
Remiss Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2

Public 360/Daedalos
Uppdragsbeskrivning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1

Public 360/Daedalos
1 7 Allmänna handlingar och arkiv Enskilda arkiv och samlingar; se 10.4 

Enskilda arkiv
1 7 1 Post och postöppning

Rutiner för postöppning Se kommentar K:2, R:1, T:1, S:1 Se 1.3.1, Styrande dokument.
Postöppningsfullmakt Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Pärm 
Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran Gallras efter 2 år, gallras 

av den som hanterar den 
centrala posten, 
avdelningens post eller 
den som skickat post där 
kontrollbevis behövs, ex 
REK

K:1, R:1, T:2, R:1 Förvaras i 
verksamheten

Exempel på handling: 
Inlämningskvitton, kvittens på 
rekommenderad post, kvittensböcker 
för avgående post eller 
listor/motsvarande, elektroniska 
register eller dokument med samma 
funktion. 



1 7 2 Lämna ut allmänna handlingar Lämna ut allmänna handlingar/ 
uppgifter ur allmänna handlingar. 
Förfrågningar om att ta del av allmän 
handling som saknar pågående 
ärende. Om det finns ärende så ingår 
förfågan i respektive ärende och ska 
klassificeras och föras till det ärende 
som överklagas om överklagan sker.

Inkommen begäran ta del av allmän handling Registreras om begäran 
innehåller sekretess eller 
avslag ges

Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
I verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den maskad Registreras D Bevaras K:3, R:1, T:1, S:1 Public 360/Daedalos I ärenden som överklagas ska begäran 
om att ta del av allmän handling 
bevaras annars kan de gallras vid 
inaktualitet.

Besvärshänvisning Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/Daedalos Ingår ofta i beslutet

Kopior av utlämnade handlingar Se anmärkning K:3, R:1, T:1, S:1
I verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:1 Public 360/Daedalos

Beslut/dom från förvaltningsdomstol Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2
Public 360/Daedalos

Följebrev Registreras om det innehåller 
sekretess

Gallras vid inaktualitet K:3, R:1, T:1, S:1
I verksamheten/ 
Public 360/ Daedalos

1 7 3 Redovisa information

E verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Diarieföring/registrering av allmänna 
handlingar, arkivförteckning, 
dokumenthanteringsplan, 
beskrivning av myndighetens 
allmänna handlingar

Diarium Bevaras K:2, R:2, T:3, S:3
Public 360/Daedalos

Postlista Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:2, S:1 O verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Handlingskort Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Ärendekort Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360/papper Skrivs ut och arkivläggs tillsammans 

med ärendet om ärendet bevaras på 
papper.

Ärendelista Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2
Public 360/Daedalos

Arkivbeskrivning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2
Public 360/Daedalos



Arkivförteckning Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Visual Arkiv Uppdateras löpande. Krävs inte på 
myndighet om 
dokumenthanteringsplanen hålls 
aktuell utan förs av arkivmyndighet 
över överlämnade 
handlingar/information.

Klassificeringsstruktur Se kommentar K:1, R:3, T:1, S:3
L verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Se 1.3.1. Styrande dokument. 

Dokumenthanteringsplan/Informationsplan Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2
N verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Se 1.3.1. Styrande dokument. 

1 7 4 Vårda och förvara arkiv
Å verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Arkivtillsyn protokoll/plan Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:1
R verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Se 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet

Arkivhandbok/böcker Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1
R verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Se 1.3.1. Styrande dokument.

Katastrofplan Se kommentar K:1, R:2, T:3, S:1
A verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Se 1.3.1. Styrande dokument.

Intern utlåningsliggare för enskilda ärenden och handlingar Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1
N verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Gallras när handlngarna återlämnats.

Avtal om utlån från arkivmyndigheten av överlämnat 
arkivmaterial som behövs i verksamheten.

Registreras D Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360

Avtal om deponering av arkivmaterial hos arkivmyndigheten Registreras D Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360

1 7 5 Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv Digitalisering för bättre återsökning, 
kulturarvsportal, 
programverksamhet, utlån

Avtal om mikrofilmning/digitalisering/scanning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360 T ex journaler, protokoll, bygglov m.m.

Avtal rörande utlån av material till annan myndighet/enskild Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2
Public 360

T ex journaler, protokoll, bygglov m.m.

Avtal om publicering av arkivinformation Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Publci 360 T ex avtal med Riksarkivet om NAD.

Digitaliserad information (databaser) Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1

I verksamheten/ 
Public 360/Daedalos

Analog information som digitaliserats 
som ett led av tillgängliggörande, t ex 
bilddatabaser.

Handlingar för tillhandahållande för allmänheten Registreras D Se kommentar Public 360 Meddelande och kundgörelse 
registreras, resterande handlingar 
kastas vid meddelande om avslut



1 7 6 Hantera arkivleveranser
Riktlinjer för leveranser av arkiv Se anmärkning K:1, R:1, T:1, S:1 Se 1.3.1. Styrande dokument. Kan ingå 

i arkivhandbok.
Leveransreversal Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360/Daedalos Bevaras hos arkivmyndigheten och 

den verksamhet som överlämnar 
handlingar. 

1 7 7 Avhända allmänna handlingar Permanent överförande av 
handlingar till andra myndigheter 
eller enskilda organ än 
arkivmyndigheten. Kräver KF-beslut.

Begäran om övertagande av handlingar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Registreras D
1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring Tidsbegränsat lån eller förvaring av 

handlingar enligt avtal
Beslut om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring 
externt

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Lag (2015:602) om överlämnande av 
allmänna handlingar för förvaring

Avtal om lån/förvaring av handlingar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
1 7 9 Gallra allmänna handlingar

Gallringsplan i dokumenthanteringsplan Se kommentar Se 1.3.1 Dokumenthanteringsplan
Gallringslistor Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Gallringsrapport Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360

1 8 Tillsyn och Revision Tillsyn som utövas inom ramen för 
kärnverksamheterna, se respektive 
verksamhetsområde. 

1 8 1 Revision och granskning Intern revision
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Begäran om yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360
Yttrande/svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Beslut från revisionen Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360

1 8 2 Tillsyn från tillsynsmyndighet JO, externa revisorer, 
arkivmyndighet. Återkommande 
reguljära inspektioner.

Meddelande om förestående inspektion Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360
Underrättelse om inkommen anmälan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:3 Public 360
Begäran om uppgifter/yttrande Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360
Yttrande/svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Public 360
Beslut/dom Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360
Kontrollplan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360
Register över ansvariga Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1
Handlingar rörande återkommande rutinmässiga kontroller av 
kortvarig betydelse

Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1

1 9 Remisser, undersökningar och statistik Remisser och yttranden

1 9 1 Externa remisser
Remiss/begäran om yttrande som besvaras Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:3, S:3 Public 360/Daedalos



Yttrande/svar Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360/Daedalos

Beslut från remitterande organ Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:3, S:3 Public 360/Daedalos

Ansökan om anstånd för tidpunkt för yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360/Daedalos

Beslut om anstånd för tidpunkt för yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360/Daedalos

1 9 2 Externa undersökningar Ex externa enkäter
Enkäter, inkomna Se kommentar Registreras  och bevaras om de är av 

vikt annars gallras vid inaktualitet

Enkätsvar, avgivet Se kommentar Registreras  och bevaras om de är av 
vikt annars gallras vid inaktualitet

1 9 3 Statistik till andra myndigheter Statistik ex till SCB, Skolverket m fl

Begäran om uppgifter Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1

Lämnade uppgifter Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 1 arkivex av den egna organisationens 
sammanställningar (motsv.) bevaras. 
Övriga gallras vid inaktualitet

1 10 Hantera kommunens varumärke Gäller även kommunala bolag.

1 10 1 Kommunvapen
Beställning av kommunvapen Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Förslag till Riksarkivet, Statsheraldikern Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Begäran om yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Ansökan om registrering hos PRV Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Patent och registreringsverket. 
Registreringsbevis från PRV Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Förfrågan om tillstånd att använda kommunens vapen Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda kommunens vapen Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1

1 10 2 Grafisk profil
Riktlinjer för grafisk profil Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2 Se 1.3.1. Styrande dokument

1 10 3 Varumärke Även kommunala bolag
Registrering av varumärke Registreras D Bevaras Public 360
Ansökan om registrering hos PRV/Bolagsverket Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2

Public 360
Patent och registreringsverket. 
Diarieförs

Registreringsbevis från PRV/Bolagsverket Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360
Förfrågan om tillstånd att använda kommunens/bolagets 
varumärke/logotyp

Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:2
Public 360

Beslut i förfrågan om tillstånd att använda kommunens/bolagets 
varumärke/logotyp

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2
Public 360



1 10 4 Utmärkelser Ex. kulturpris, byggnadspris och 
idrottspris. Som kommmunen som 
huvudman delar ut

Nomineringar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Beslut Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360

1 10 5 Flaggning
Instruktion för flaggning Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2 Se 1.3.1. Styrande dokument

1 11 Representera Till exempel jubiléer, eller andra 
evenemang som kommunen 
arrangerar eller deltar i som en del av 
kommunens officiella 
representation. 

1 11 1 Evenemang och avtackningar Föreningar, näringsliv etc.
Inbjudan, deltagare evenemangsaktiviteter Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Förslag evenemangsaktiviteter Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
Meddelande antagen aktivitet till evenemangsplan Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
Evenemangsplan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360
Inbjudan, gäster Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360
Representationslistor och registreringsförteckningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360
Dokumentation från evenemang, tackbrev och 
ordförandekorrespondens

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Redogörelse för evenemanget, 
fotografier, upptagningar.

Förtjänsttecken (motsv.) Registreras D Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Av förtjänsttecken framtagna för 
kommunens räkning  bevaras ett 
"arkivexemplar" (T.ex. standar)

Representationsgåvor Registreras D Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Av gåva speciellt framtagen för 
kommunens räkning bevaras ett 
"arkivexemplar". (T.ex. föremål försett 
med kommunvapen)
I annat fall dokumenteras gåvan i bild. 

Tackkort Registreras om det ska 
anmälas till nämnd/KF

Gallras efter 1 år K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/ I 
verksamheten

1 11 2 Vänortsutbyte
Avtal Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360
Presentationsmaterial från vänorter Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Överlämnat från vänorter. 
Inbjudningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360
Tackbrev Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1

Public 360
Redogörelser från besöket, 
fotografier, tackbrev. 

Dokumentation från vänortsbesök Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360
Gåvor till kommunen K:1, R:1, T:1, S:2

Närarkiv

För gåvor över ett visst värde kan 
behov finnas av registering för att vid 
förfrågan veta var gåvan befinner sig.

1 12 Dataskydd Gäller PuL fram till maj 2018 och 
därefter den nya 
Dataskyddsförordningen

1 12 1 Personuppgiftsombud/Dataskyddsombud



Beslut om personuppgiftsombud/dataskyddsombud Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360
Personuppgiftsbiträdesavtal Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 kan ingå i avtal 2.6.3
Instruktioner för personuppgiftsbiträde Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1
Checklista Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1

1 12 2 Samtycken
Handlingar rörande samtycken Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1

Förvaras på den
bolag/förvaltning/sk
ola som personen
tillhör

 Samtycken bör vara tidsbegränsade 
när det gäller skola och gallras tidigast 
efter eleven avslutat sin skolgång. 

Information samt samtycken/åtaganden av samtycken till 
behandling av personuppgifter

Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:2 Förvaras på den
bolag/förvaltning/sk
ola som personen
tillhör

Rör samtycke kring att man får 
behandla personuppgifter i 
datasystem och hur man får behandla 
dem. Bör förvaras så länge personen 
är aktuell i systemet och så länge som 
personen bär skydd runt 
personuppgift. 

1 12 3 Personuppgiftsbehandling
Förteckning över personuppgiftsbehandlingar Bevaras K:2, R:2, T:2, S:3 Draftit
Rutiner för hantering av de registrerades rättigheter
Begäran om registerutdrag Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Gäller registerutdrag rörande vilka 

system som innehåller 
personuppgifter på den som begär 
utdraget

Begäran om rättelse Registreras D Gallras efter 10 
år/Bevaras

K:2, R:3, T:1, S:1 Underlaget gallras efter 10 år om 
ändringar/rättelser bevaras i 
systemets historik

Begäran om radering Registreras D Bevaras Public 360 Den registrerade har möjlighet att 
själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska radera 
uppgifter. Dock har myndigheter 
begränsade möjligheter att radera 
personuppgifter som hanterats i 
samband med myndighetsutövning. 

Begäran om dataportabilitet Registreras D Bevaras Public 360 Den registrerade har möjlighet att 
själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna 
lämna ut personuppgifter för 
dataportabilitet dvs. den registerade 
vill ha med sig personuppgifter till en 
annan myndighet/företag.

Begäran om begränsning av behandling Registreras D Bevaras Public 360
Begäran om invändning Registreras D Bevaras Public 360
Begäran om komplettering av begäran Registreras D Bevaras Public 360



Komplettering till begäran Registreras D Bevaras Public 360
Beslut Registreras D Bevaras Public 360
Utlämnande av handling (kvittens på att de fått registerutdrag  
och att de uppvisat legitimation)

Registreras D Bevaras Public 360

Underlag från verksamhetsområden om ev. förekomst Registreras D Bevaras Public 360
1 12 4 Personuppgiftsincidenter

Rutiner för personuppgiftsincidenter Se anmärkning Se 1.3.1
Anmälan om personuppgiftsincident Registreras D Bevaras Public 360 Till Datainspektionen och 

dataskyddsombud
Rapportering av personuppgiftsincident Registreras D Bevaras Public 360 Till PUA och dataskyddsombud
Underrättelse om beslut Registreras D Bevaras Public 360 beslut från Datainspektionen
Dokumentation om personuppgiftsincident Registreras D Bevaras Public 360

1 12 5 Visa efterlevnad och ansvar för dataskydd Myndigheter ska kunna visa hur man 
efterlever de olika principerna i 
dataskyddsförordningen. Dessa är: 
Principen om uppgiftsminimering, 
Principen om korrekthet, Principen 
om lagringsminimering och Principen 
om integritet och konfidentialitet. 

Konsekvensutredning vid behandlingar Registreras D Bevaras Public 360 Förordningen ställer särskilda krav på 
personuppgiftsansvariga som vill 
behandla personuppgifter på ett sätt 
som kan medföra stora 
integritetsrisker för enskilda. Om den 
personuppgiftsansvarige avser att 
utföra en riskfylld 
personuppgiftsbehandling, måste 
denne först göra en noggrann analys 
av vilka konsekvenser behandlingen 
kan få för enskilda, en s.k. 
dataskyddskonsekvensbedömning 

Dokumentation av åtgärder enligt GDPR (Bevisbörda) Registreras D Bevaras Public 360 Arbeta aktivt med skydd och säkerhet. 
I dataskyddsförordningen finns en 
generell skyldighet för både 
personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden att vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda 
personuppgifter. 
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Skattesats 2023 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut: 

1. Den kommunala skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till budget ska enligt kommunallagen upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång samt fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Om 
det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad och 
fastställas i fullmäktige före december månads utgång. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatten och fullmäktige 
besluta om den senaste före november månads utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. Enligt sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige innebär det att Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 kommer att fastställas i kommunstyrelsen i november och i 
kommunfullmäktige i december. Därför måste ett särskilt beslut om skattesatsen tas 
före oktober månads utgång i kommunstyrelsen och före november månads utgång 
i kommunfullmäktige.  
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JAV 

Arbetet pågår med framtagande av förslag till Strategisk plan med budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. Därmed föreslås att den kommunala skattesatsen för 2023 
ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Amra Salihovic                                  Eva-Lotta Svensson 

Biträdande förvaltningschef                      Ekonomichef 
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Instruktion till ombud vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande instruktion till ombudet. 
 

Instruktion 
 
Följande förslag till beslut godkänns. 

Beslut om att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att 
delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelspro-
grammet). 

Beslut om nytt ägardirektiv. 

Beslut att tillstyrka styrelsens förslag till nytt aktieägaravtal och rekommendera 
delägarkommunerna att ingå detsamma. 

 
Beskrivning av ärendet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 16 
november 2022 kl. 10-12 på bolagets kontor, Göran Olsgatan 1, i Malmö. 
Deltagande via Teams är möjligt. 

Inför den extra bolagsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Lena 
Wallentheim (S) med ersättare Agneta Olsson Enochsson (L).  

 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 
 
Sändlista: 
 
Lena Wallentheim 
Agneta Olsson Enochsson 

 

  



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 13 juli 2022 Hässleholms kommun 

  Enbart via e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskhantering i Hässleholms kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Hässleholms kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Hässleholms kommuns beslut om egenandelsnivå för 

kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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4. Riskhantering i kommuner 8 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 8 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 9 

4.3. Överföra risk till annan 9 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 9 

4.3.2. Försäkring 10 

4.4. Acceptera risk 11 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 11 

5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 12 

5.2. Administration 12 

5.3. Kommunkoncernen 12 

 

6. Egenandel för Hässleholms kommun 13 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 13 

6.1.1. Genomförda analyser 13 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Hässleholms kommun 16 

6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 17 

6.2. Övriga fördelar 17 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 17 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 18 

6.3. Risker 18 

6.4. Kostnad 19 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 19 

 

7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 19 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 19 

7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 20 

7.3. Beslut om nivå för Hässleholms kommuns egenandel 21 

 

8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 22 
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Riskhantering i Hässleholms kommun genom Egenandelsprogram 
i Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Hässleholms kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Hässleholms kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 10 mkr per år, eller eventuellt 15 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Hässleholms kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Hässleholms kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Hässleholms kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Hässleholms kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Hässleholms kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Hässleholms kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Hässleholms kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Hässleholms kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 4 059 314 -  

25 msek 3 982 723 32,24  

15 msek 3 672 556 17,92  

10 msek 3 393 532 9,99  

5 msek 2 893 099 4,32  

3 msek 2 429 798 1,61  

1,5 msek 1 500 488 1,07  

PBB 48 300 0,00  

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Hässleholms kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Hässleholms kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Hässleholms kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om cirka 3,4 mkr när nivån upp till 10 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen cirka tio år att fylla upp egenandelsnivån om 10 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

Alternativ egenandelsnivå för  
Hässleholms kommun 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Hässleholms kommun 
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hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Hässleholms kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 10 mkr per år (de något mörkare gröna rutorna). 

Analysresultat visar också att Hässleholms kommun även bör överväga en nivå om 15 mkr per år (de 

något ljusare gröna rutorna). 

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

15 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 10  mkr per år (gulmarkerade rutor). 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Hässleholms kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid 

om 10 år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven 

situation kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 
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I tabellen till höger framgår kostnaderna 

för respektive återkomsttid istället 

angivet med belopp. 

 

Tabellen visar att Hässleholms kommun 

under ett år vart hundrade år kan förvänta 

att den totala skadekostnaden uppgår till 

cirka 27,8 mkr. Om Hässleholms 

kommun väjer en egenandel om 25 mkr+ 

(så att det inte finns någon försäkring) 

måste kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är 

uttryck för den genomsnittliga 

riskexponeringen och är inte en 

beskrivning av den maximala skada som 

kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 10 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 10 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Hässleholms kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Hässleholms kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Hässleholms kommun att som egenandel hålla upp till 10 mkr per år, men att kommunen även bör 

överväga nivån om 15 mkr per år. 

 

Hässleholms kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  18 555 833      46 928 243       

25 msek+ 7 455 895    25 935 756    27 815 220      28 993 461       

25 msek 7 455 895    25 047 600    25 047 600      25 047 600       

15 msek 7 455 895    15 047 600    15 047 600      15 047 600       

10 msek 7 455 895    10 047 600    10 047 600      10 047 600       

5 msek 5 047 600    5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 3 047 600    3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 1 547 600    1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

Egenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år 200 år100 år
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6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Hässleholms kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 10 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå (gula nivåer i tabellen på sidan 14), 

men kommunen kommer då inte att ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, 

att internupphandla olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till 

självkostnadspris, eftersom Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer 

avancerade tjänster än de sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som 

analysresultatet visar är rationell. Även en lägre nivå än 10 mkr per år medför dock långsiktigt 

kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Hässleholms kommun att hålla en lägre egenandel än 

10 mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 
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6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 

 

Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Hässleholms kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 
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enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 

 

 
6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Hässleholms kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så 

många år som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 

6.3). Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Hässleholms kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

 

 
7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 

==-===--



 
 

21 (22) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

 

 

7.3. Beslut om nivå för Hässleholms kommuns egenandel 
 

Beslut om Hässleholms kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Hässleholms kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 10 mkr, men kommunen är 

välkommen att välja den högre nivån om 15 mkr med hänsyn till vad analysresultatet visar. För att 

Egenandelsprogrammet ska fungera optimalt bör Hässleholms kommun inte välja en lägre nivå än 10 

mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   
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8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Hässleholms kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 
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Malmö den 6 oktober 2022 Till aktieägande kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
samt information om möjlighet att poströsta  
 
Kallelse 
 

Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallar delägarna till extra bolagsstämma  

den 16 november 2022. 

 

Tid: Onsdagen den 16 november 2022 kl. 10-12 

 

Plats: Bolagets kontor i Malmö. 

 Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö (nära Malmö C). 

 Om ett stort antal ombud anmäler sig för deltagande på plats kan platsen komma att 

ändras. 

 

 Möjlighet till poströstning föreligger. 

 Det går bra att följa bolagsstämman via Teams, men inte att rösta via Teams. 

 

Vänligen meddela omgående via info@ksfab.se namn, befattning, e-post-adress och telefon till det 

stämmoombud respektive ersättare som är utsedda att företräda er kommun vid bolagsstämma i 

Kommunassurans.  

 

Styrelsen för Kommunassurans har beslutat att erbjuda möjlighet till poströstning. Vänligen meddela 

också via info@ksfab.se enligt vilket av följande alternativ som kommunens rösträtt vid den extra 

bolagsstämman ska utövas. 

 

1. Kommunens ombud eller ersättare avger röst på plats. 

2. Kommunens ombud eller ersättare avger röst via poströstningsformulär.  

3. Kommunen avger röst via fullmakt utställd till ombud från annan kommun. 

4. Kommunen avstår från att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman. 

Mer information om poströstning finns nedan. 

 

Den extra bolagsstämman hålls fysiskt på plats i Malmö. Ombud som inte kan närvara i Malmö kan följa 

stämman via Teams. Vänligen notera att det inte är möjligt att rösta vid själva årsstämman om 
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deltagande sker enbart via Teams (det går dock utmärkt att kombinera poströstning på förhand med 

deltagande via Teams). Länk till Teams-mötet skickas dagen innan stämman till de deltagare som har 

anmält deltagande via Teams. 

 

Till denna kallelse hör följande bilagor.  

 

1. Förslag till dagordning, bifogas 

2. Poströstningsformulär i word och pdf, som kan hämtas via denna länk 

3. Skrivelsen Riskhantering i Kommunnamnet kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans daterat den 13 juli 2022. Skrivelsen är till största delen likalydande för alla 

kommuner, men har i delar anpassats efter respektive kommuns förutsättningar. Skrivelsen har 

tillställts respektive kommun via e-post till kommunledningskontoret med kopia till 

ekonomichefen den 13 juli 2022 eller strax därefter.1  

4. Styrelsens förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans, bifogas 

5. Styrelsens förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans – version med jämförelse med 2020 

års ägardirektiv och kommentarer, bifogas 

6. Styrelsens förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans, bifogas 

7. Styrelsens förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans – version med jämförelse 

med 2018 års ägaravtal och kommentarer, bifogas 

 
Information om möjlighet att poströsta  
 

Bakgrund 

 

Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor (fullmakts- och poströsningslagen) är fortfarande gällande. Fullmakts- och 

poströsningslagen möjliggör beslut av styrelsen för Kommunassurans om poströstning i samband med 

den extra bolagsstämman i försäkringsaktiebolaget den 16 november 2022. 

 

Med stöd av 3 § fullmakts- och poströstningslagen har styrelsen för Kommunassurans beslutat följande. 

• Vid den extra bolagsstämman i Kommunassurans den 16 november 2022 får aktieägarna i 

försäkringsaktiebolaget utöva sin rösträtt per post. Poströstningsformulär i enlighet med 7 kap. 4 a § 

andra stycket aktiebolagslagen ska tillhandahållas aktieägarna på sådant sätt som anges i 4 § lag 

(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor.  

 
1 Om en kopia av skrivelsen önskas, vänligen begär den via info@ksfab.se (ange vilken kommuns version som önskas). 
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Ägarkommuner har därmed vid den extra bolagsstämman den 16 november 2022 följande tre 

möjligheter för att utöva rösträtt. 

 

1. Utsett ombud eller ersättare deltar fysiskt på plats vid den extra bolagsstämman i Malmö den 16 

november 2022. 

2. Utsett ombud eller ersättare poströstar för kommunens räkning. Poströstningsformuläret måste vara 

Kommunassurans tillhanda via post eller via e-post (info@ksfab.se) senast den 16 november 2022 

kl. 09:59.  

3. Fullmaktshavare (kan vara ett ombud från annan kommun) deltar fysiskt på plats vid den extra 

bolagsstämman i Malmö den 16 november 2022.  

Poströstning 

 

Poströstningsformulär (bilaga 2) i pdf- och wordformat kan hämtas via länken på föregående sida. 

Formuläret finns även tillgängliga via Kommunassurans webbplats, www.ksfab.se, till och med den 16 

november 2022. 

 

För att poströsta fyller ombud eller ersättare i poströstningsformuläret, skriver under och återsänder 

formuläret jämte kommunens beslut om ombud/ersättare till följande adress. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1 

211 22 Malmö 

 

Det går även bra att sända inskannat poströstningsformulär jämte kommunens beslut via e-post 

info@ksfab.se.  

 

Poströster jämte kommunens beslut måste vara Kommunassurans tillhanda senast den 16 november 2022 

kl. 09:59. 

 

 

Som ovan 

På uppdrag av styrelsen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng, VD 

.... 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

 

2. Dagordningens fastställande  

 

3. Val av två justeringsmän  

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

 

6. Beslut om att uppdrag åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 

tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) 

 

Förslag till beslut: 

Den extra bolagsstämman uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att 

delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) 

 

7. Beslut om nytt ägardirektiv 

 

Förslag till beslut: 

Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv, bilaga 4 till kallelse till extra 

bolagsstämma. 

 

8. Beslut att tillstyrka styrelsens förslag till nytt aktieägaravtal och rekommendera 

delägarkommunerna att ingå detsamma 

 

Förslag till beslut: 

Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal, bilaga 6 till 

kallelse till extra bolagsstämma, och rekommenderar respektive delägarkommun att ingå 

detsamma. 

 

9. Avslutning  

 

 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 



Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 

  



§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 



 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 



iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

 

  



§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 



Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 



möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 



ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 

 

 

 
 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 



Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 



5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 



67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

 

 

 

 

 

 

 

 



representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 



part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

 



gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

 



bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 

 

 

  



§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

 

  



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 

 

 

  



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-10-19 KLF 2022/756 

      

  

Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfälle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ledamöter, ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande: 
 
Hanna Nilsson (SD), ordförande 
Lina Bengtsson (M), vice ordförande 
Lena Wallentheim (S) 
 

2. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfälle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott enligt följande: 
 
Ulf Berggren (SD), ersätter i första hand Hanna Nilsson (SD) och i andra 
hand Lina Bengtsson (M) 
Stefan Larsson (M), ersätter i första hand Lina Bengtsson (M) och i andra 
hand Hanna Nilsson (SD) 
Joachim Fors (S), ersätter Lena Wallentheim (S) 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare och ska 
ha en ordförande och en vice ordförande. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen vid valet även ska 
besluta om ersättarnas tjänstgöringsordning.  
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JAV 

 

Sändlista: 

Troman 
Personalavdelningen 
De valda 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund   Louise Davidsson 
Kanslichef   Kommunsekreterare 

  



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-10-19 KLF 2022/757 

      

  

Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Val av personalutskott 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfälle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ledamöter, ordförande och vice 
ordförande i personalutskottet enligt följande: 
 
Ulf Berggren (SD), ordförande 
Joachim Fors (S), vice ordförande 
Stefan Larsson (M) 
 

2. För perioden 2022-10-26 till och med det tillfälle då kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse nästa gång, utses tre ersättare i personalutskottet 
enligt följande: 
 
Hanna Sjöstrand (SD), ersätter i första hand Ulf Berggren (SD) och i andra 
hand Stefan Larsson (M) 
X, ersätter i första hand Stefan Larsson (M) och i andra hand Ulf Berggren 
(SD) 
Magnus Åkeborn (V), ersätter Joachim Fors (S) 

 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och ska ha en ordförande 
och en vice ordförande. 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen vid valet även ska 
besluta om ersättarnas tjänstgöringsordning. 
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JAV 

Sändlista: 

Troman 
Personalutskottet 
De valda 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund   Louise Davidsson 
Kanslichef   Kommunsekreterare 
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