
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-11

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Kerstin Thörner

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Alexander Engman (L)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Johan 
Fahlen (S), Göran Edberg (S), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV), Bo-
Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Alexander Engman (L)  ersätter 
Bengt-Åke Torhall (L)

Ej tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)
Gunnel Johansson (S)
Anders Bertilsson (SPI)
Desirée Hultberg (M)
Lisa Mogren (V)
Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande Per Borg (kommunchef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Magnus Åman (räddningschef) §158
Erik Karlsson (C) (ordförande revisionen) §158
Ove Gustavsson (S) (vice ordförande revisionen) §158
Bertil Larsson (M) (revisionen) §158
Stigert Winterquist (L) (revisionen) §158
Kristina Johansson (S) (revisionen) §158
Carl-Magnus Stenehav (pwc) §158
Fredrik Andrén (pwc) §158

Utses att justera Anna Roos (C)
Alexander Engman (L)
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Du hittar de handlingar som har varit Ks 
underlag på kommunens hemsida. Tänk på 
att handlingarna kan skilja sig fån det slutliga 
beslutet.

Klicka på denna ruta för att komma till KS 
kallelser

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§156-176
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§156 Val av justerare

§157 Godkännande av ärendelista

§158 Information och rapporter

§159 Delegeringsredovisning

§160 Meddelande KS

§161 Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan

§162 Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad 
polisnärvaro samt ordningsvakter.

§163 Svar på motion angående integrationsplikt

§164 Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet

§165 Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland

§166 Greater Copenhagen & Skåne Committee

§167 Översiktsplan för Hylte kommun

§168 Instruktion för kommunchef

§169 Tillförordnande av personalchef

§170 Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - delårsbokslut

§171 Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - delårsbokslut

§172 Hyror och kapitalkostnader 2018

§173 Remiss: Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och 
anmälan

§174 Remiss: Förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads 
kommun 2019

§175 Övriga ärenden

§176 Extra ärende: Anställning av barn- och ungdomschef
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§156

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Alexander Engman (L) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§157

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan och lägger till ärendet:

- Extra ärende: Anställning av barn- och ungdomschef
Paragrafen är justerad
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2018-09-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158

Information och rapporter 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Räddningsinsatser sommaren 2018
Magnus Åman, räddningschef, informerar om räddningstjänstens deltagande i 
släckningsarbetet i Transtrand och Ljusdal under sommaren.
 
Kommunstyrelsen vill rikta ett stort tack till personal från räddningstjänsten för den insats 
som genomförts under sommaren!
 
Granskning av kommunens upphandlingsprocess
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens upphandlingsprocess. Granskningen 
redovisas för kommunstyrelsen av revisorerna Carl-Magnus Stenehav och Fredrik Andrén, 
pwc.
 
Granskningen lämnar följande rekommendationer:

- Klargöra ansvar och roller i upphandlingsprocesser där Hyltebostäder är behjälpliga 
genom en ökad dialog och fastställande av rutiner samt att tillgodose att roll- och 
ansvarsfördelning i upphandlingsprocessen vid uppstart av upphandlingar i kommunens 
projekt likaledes är tydlig.
- Intensifiera uppföljningsarbetet till att ske kvartalsvis till skillnad från idag på hel- och 
halvårsbasis samt fortsätta den löpande stickprovstagningen avseende avtalstrohet.
- Säkerställa att behovet av entreprenadstjänster inom kommunen är tillgodosett via 
upphandling av ramavtal innan projektstarter genom kartläggning av i närtid kommande 
upphandlingsbehov.
- Slutföra översynsarbetet av inköps- och upphandlingsarbetet så snart som möjligt.
- Revisionen rekommenderar även att nämnderna bör protokollföra all information som 
lämnas till nämnderna från förvaltningarna och undvika muntlig informations 
överlämning ur ett spårbarhetsperspektiv.

 
Delårsbokslut
Ulrika Hjort, ekonomichef, informerar om kommunstyrelsens och räddningsnämndens 
delårsbokslut.
 
Avtäckning av skulpturen Rosen
Skulpturen Rosen som skänkts av ABF Halland till Hylte kommun avtäcktes den 6 september.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Invigning av Gästabudsparken
Gästabudsparken i Torup invigdes och namngavs i samband med Tågdagarna den 1 
september.
 
Invigning av gång- och cykelbron i Kinnared
Gång- och cykelbron i Kinnared invigdes den 7 september, där bland annat landshövding 
Lena Sommestad var med och klippte bandet.
 

Handlingar i ärendet
 Presentationer KS 11 september 2018
 Granskning av kommunens upphandlingsprocess, rapport

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159

Delegeringsredovisning 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med tagna delegeringsbeslut.

Handlingar i ärendet
 Beslutsattestanter ÖF 2018
 180814 Beslutsattestanter Kommunråd o kommunchef

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§160

Meddelande KS 
(2018 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Bolmen patrullerande sjöpolispatrull
 Överklagande av tillstånd vindkraftsanläggning Örken-Munkabol dnr 551-9000-16
 Överklagan beslut tillstånd vindkraftsanläggning Örken-Munkabol
 Småkom Nyhetsbrev
 Småkom yttrande myndighetsgemensam indelning
 Småkom yttrande fördelat asylmottagande i samtliga 290 kommuner
 Protokoll cesam 2018-09-03

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§161

Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan 
(2018 KS0101)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan.
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta;

-Att återkomma till kommunfullmäktige med en omarbetad skolplan som stärker de 
funktionshindrades rätt till stöd i enlighet med skollagens krav att det inte krävs diagnos 
för att få rätt till stöd.
- Att yngre elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt till det på fritids.
- Att de elever som har behov för det ska ha möjlighet till ett eget utrymme/rum där 
man kan gå undan och arbeta ifred.
-Att större fokus läggs på att utbilda pedagoger/stödpersonal för att få den 
specialkompetens som behövs.

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Handlingar i ärendet
 §209 KSAU Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
 §70 BUN Remiss från KSAU: Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i 

skolan
 Ärendebeskrivning Svar på Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
 Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
 §15 KF Inkomna motioner
 §68 KSAU Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Paragrafen är justerad
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§162

Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet 
om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter. 
(2017 KS0456)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion som har följande att-satser:

 
- Kommunen ska verka för att polisen snarast inrättar lokala och stationära poliser i 
Hylte kommun.
- Kommunen stödjer den polisära verksamheten genom att subventionera 
poliskontorslokalerna.
- Kommunen inför ordningsvakter i alla kommundelar och att man hittar lämpliga 
lokaler för dessa, gärna i samverkan med annan befintlig och lämplig verksamhet.
- Kommunen inför ordningsvakter på Örnaskolan.

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på 
svar på första och tredje att-satsen. Kommunledningskontoret förslag på svar finns i 
ärendebeskrivningen. Kontoret föreslår ett avslag på båda punkterna.
 
Bostadstiftelsen Hyltebostäder fick i uppdrag att svara på andra att-satsen. Förslag på svar 
finns i Hyltebostäders protokollsutdrag. Stiftelsen föreslår ett avslag.
 
Barn- och ungdomsnämnden fick i uppdrag att svara på fjärde att-satsen. Förslag på svar finns 
i Barn- och ungdomsnämndens protokollsutdrag. Nämnden föreslår ett avslag.

Handlingar i ärendet
 §210 KSAU Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en 

ökad polisnärvaro samt ordningsvakter.
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion: Uppvaktande av polismyndighet för fler poliser
 Ärendebeskrivning - Ökad polisnärvaro och ordningsvakter
 Protokoll Hyltebostäder 2018-04-18
 §38 BUN Remiss från KSAU: Motion angående att uppvakta beslutande 

polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter
 Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro 

samt ordningsvakter.
 §192 KF Inkomna motioner
 §19 KSAU Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad 

polisnärvaro samt ordningsvakter
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Paragrafen är justerad
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§163

Svar på motion angående integrationsplikt 
(2018 KS0279)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip.

Beskrivning av ärendet
2018-06-18 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) om integrationsplikt. Motionen vill att 
alla vuxna nyanlända i Hyltebruk, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av 
integrationsplikt där följande delar ingår:

-En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i 
Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.

-Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med 
sikte på framtida arbetsliv.

-Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande 
i lämplig aktivitetsinsats såsom godkänd SFI och liknande och minskas kraftigt vid ogiltig 
frånvaro, samt icke godkänd kursgenomgång.

-Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att 
omfatta krav på språkundervisning under föräldraledighet, då nyanlända kvinnor enligt 
statistik är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund föreslår motionen att:

-skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet
 §225 KSAU Motion angående integrationsplikt - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion angående integrationsplikt, på remiss
 Motion angående integrationsplikt
 §79 KF Inkomna motioner 2018-06-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip.

Paragrafen är justerad
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§164

Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet 
(2018 KS0195)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva:
-        Riktlinjer för tjänstledigheter
-        Samordningsavsvar vid omplacering på grund av arbetsbrist
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva:
-        Principer för rekrytering när tillsvidareanställd önskar höjd sysselsättningsgrad

Beskrivning av ärendet
Nedan redogörs bakgrund till varför förslag lämnas om att upphäva nämnda styrdokument. 
Respektive förslag till beslut riktas till den instans som fattade beslut om att anta respektive 
styrdokument.
 
Riktlinjer för tjänstledigheter mm i samband med starta eget. Riktlinjen antogs 1993 och 1997 
beslutades om en lagstiftning om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet som gäller 
sedan 1998. Lagstiftningen reglerar rätten till ledighet på ett tillfredsställande sätt och gör 
riktlinjen överflödig.
 
Riktlinjer för tjänstledigheter. Riktlinjen antogs 1991 med syftet att skapa ett mer enhetligt 
förhållningssätt till tjänstledigheter utöver lag och avtal. Riktlinjen innehåller inte några 
tvingande regler utan anger att bedömning ska göras i varje enskilt fall utifrån ett antal 
kriterier. Kriterierna är i ett antal fall inaktuella i sin formulering och är samtliga fall kriterier 
och en bedömning som naturligt görs i verksamheten av ansvarig chef. I aktuell 
delegeringsordning i kommunen anges att närmaste chef respektive kontorschef beviljar 
tjänstledigheter som inte är lagstadgade, vilket naturligt sammanfaller med ansvaret för 
verksamheten. Riktlinjen är således inaktuell och överflödig.
 
Samordningsansvar vid omplacering på grund av arbetsbrist. Bestämmelsen antogs 2001 
utifrån och gällande en specifik arbetsbristsituation och omplaceringsskyldigheten regleras på 
ett tillfredsställande sätt genom Lagen om anställningsskydd (LAS) samt nuvarande 
delegeringsordning (KS 3.22 - 3.32)
 
Principer för rekrytering när tillsvidareanställd önskar höjd sysselsättningsgrad. Principen 
antogs 1997, idag regleras hur önskemål om höjd sysselsättningsgrad ska hanteras av AB § 5 
och därför bör styrdokumentet tas bort.

Handlingar i ärendet
 §211 KSAU Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
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 Tjänstekrivelse -Beslut om att upphäva styrdokument inom  personalområdet
 Riktlinjer för tjänstledigheter mm i samband med Starta eget
 Tjänstledigheter, riktlinjer för
 Samordningsansvar vid omplacering på grund av arbetsbrist
 Rekrytering när  tillsvidaranställd personal önskar höjd sysselsättning, principer för

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva:
-        Riktlinjer för tjänstledigheter
-        Samordningsavsvar vid omplacering på grund av arbetsbrist
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva:
-        Principer för rekrytering när tillsvidareanställd önskar höjd sysselsättningsgrad

Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§165

Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i 
Halland 
(2018 KS0290)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av 
förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun är medlem i samordningsförbundet tillsammans med de övriga Halländska 
kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Halland. 
Samordningsförbundets ändamål är att inom medlemmarnas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan medlemmar.
 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland föreslår en revidering av förbundsordningen 
som antogs i november 2011. Ändringen avser § 5.
 
Styrelsen för Samordningsförbundet anser att det inte är till gagn för verksamhetens 
långsiktighet och kontinuitet att varje år utse en ny ordförande. Styrelsen föreslår att 
möjligheten att varje år utse lämplig ordförande ägs inom styrelsen. På så sätt kan stabilitet 
både under mandatperiod och i skiften mellan mandatperioder bibehållas.
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland

Handlingar i ärendet
 §216 KSAU Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
 Tjänsteskrivelse - Remiss ändring av förbundsordning Samordningsförbundet Halland
 Revidering av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
 Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av 
förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland.

Paragrafen är justerad
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§166

Greater Copenhagen & Skåne Committee 
(2018 KS0292)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne 
Committe. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa beslutet.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har tillsammans med de övriga Halländska kommunerna och Region Halland 
blivit inbjudna till medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committe.
 
Greater Copenhagen & Skåne Committe är ett politiskt samarbete inom det geografiska 
området. Som ett led i att synliggöra Hallands styrkor och attraktivitet samt att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för utveckling och samarbete förslås att Region Halland och de 
halländska kommunerna blir medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee från 1 
januari 2019.
 
Greater Copenhagen & Skåne Committe betecknas av samarbete inom huvudområdena; 
internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete. I Greater 
Copenhagen & Skåne Committe uppdrag ingår att;

- Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
- Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och talanger.
- Arbeta för en integrerad och hållbar region, inklusive en sammanhängande 
arbetsmarknad och arbeta för att påverka de lagstiftningar och gränshinder som anses 
vara hinder för tillväxt.
- Inrätta gemensamma näringslivsinsatser
- Stötta den gemensamma marknadsföringen av "Greater Copenhagen"

 
Region Halland kommer att betala den årliga medlemsavgiften som för närvarande är 500 000 
Dkr/år. Medlemskapet i sig innebär ingen kostnad för kommunerna och heller inga 
förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande.
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bli medlem i Greater 
Copenhagen & Skåne Committe.

Handlingar i ärendet
 §217 KSAU Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee
 Tjänsteskrivelse - Medlemskap i Greater Copenhagen och Skåne Committee
 Skrivelse till Kommunstyrelsen angående Greater Copenhagen & Skåne Committee

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne 
Committe. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa beslutet.

Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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§167

Översiktsplan för Hylte kommun 
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av samrådsredogörelsen och beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen. Samt att revidera förslaget till översiktsplan i enlighet med 
samrådsredogörelsen med tilläggen;

- skrivning om digital infrastruktur i kommentaren till omsorgsnämndens yttrande
- ta bort bilderna från dialogen på Örnaskolan (sid 71 och 74), samt se över eventuella 
andra bilder där samtycke saknas (sid 7)
- lägg till ”LIS 11 Mellanfärgen – Hallaböke” i åtgärdspunkt 6 på sid 11, och i 
kommentar till Femsjö hembygdsförening (sid 51)

Beskrivning av ärendet
Arbetet med en ny översiktsplan för Hylte kommun sattes igång under 2015, och ett 
planförslag har tagits fram enligt den inriktning som beslutades av kommunfullmäktige 2016-
06-16 § 67. Arbetet har skett i tät dialog med den politiska styrgruppen för översiktsplanen.
 
Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 28 februari – 28 april 2018, efter beslut 
av kommunstyrelsen (2018-01-30 § 8). Efter bearbetningar av förslaget med utgångspunkt 
från de synpunkter som nu har kommit in, kommer översiktsplanen ställas ut igen, vilket 
beräknas kunna ske i början av 2019. Sedan justeras planförslaget för att därefter gå upp för 
antagande i kommunfullmäktige. Antagandet är beräknat till december 2019.
 
Samrådet har genomförts i bred dialog med allmänhet, organisationer, myndigheter och andra 
berörda och intresserade, bland annat genom öppna samrådsmöten i alla tätorter. Resultatet av 
samrådet redovisas i bifogad samrådsredogörelse, där inkomna synpunkter redovisas, liksom 
hur de kan tillmötesgås i arbetet, eller varför de eventuellt inte kan det. Vidare sammanfattas 
de förslag till förändringar av översiktsplanen som synpunkterna lett fram till.
 
Intresset för samrådet har varit stort. På samrådsturnén i kommunens tätorter deltog 
sammanlagt 150 personer och 68 olika yttranden har kommit in skriftligt under samrådet, 
varav 35 från privatpersoner. Utöver detta har cirka 50 personer deltagit i information om 
översiktsplanen till företagare och 140 ungdomar lämnat in svar i framtidsenkäten som 
genomfördes på öppet hus i Örnaskolan.
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna samrådsredogörelsen och förslaget till revideringar av 
planförslaget, som underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Handlingar i ärendet
 §213 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Översiktsplan för Hylte kommun samrådsredogörelse
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 ÖP_SR_2018-08-17x_KS SV

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av samrådsredogörelsen och beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen. Samt att revidera förslaget till översiktsplan i enlighet med 
samrådsredogörelsen med tilläggen;

- skrivning om digital infrastruktur i kommentaren till omsorgsnämndens yttrande
- ta bort bilderna från dialogen på Örnaskolan (sid 71 och 74), samt se över eventuella 
andra bilder där samtycke saknas (sid 7)
- lägg till ”LIS 11 Mellanfärgen – Hallaböke” i åtgärdspunkt 6 på sid 11, och i 
kommentar till Femsjö hembygdsförening (sid 51)

Paragrafen är justerad
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§168

Instruktion för kommunchef 
(2018 KS0243)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa instruktion för kommundirektör.

Beskrivning av ärendet
Kommunråden Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) har gemensamt skrivit fram ett förslag 
på instruktion för kommunchefen/kommundirektören. Kommunråden föreslår att 
kommunchefen ändrar titel till kommundirektör. Den 18 juni samverkades ärendet i Cesam.
 
Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 ställer krav på att kommunen 
upprätta en instruktion för kommundirektören.
 
I kapitel 7, 1-2 § av kommunallagen (2017:725) går det att läsa;
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de 
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
 
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
 
2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Handlingar i ärendet
 §214 KSAU Instruktion för kommunchef

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa instruktion för kommundirektör.

Paragrafen är justerad
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§169

Tillförordnande av personalchef 
(2018 KS0311)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Ann Larsson som tillförordnad personalchef från och med 1 
oktober 2018 tills rekrytering av ny personalchef är slutförd. Dock som längst till 31 mars 
2019.

Beskrivning av ärendet
Thomas Löwenäng har avslutat sin tjänst som personalchef.
 
Ann Larsson har varit tillförordnad personalchef mellan 29 mars 2018 och 30 september 
2018. Kommunstyrelsen behöver förlänga tillförordnandet då rekryteringsprocessen av 
personalchef inte är slutfört.

Handlingar i ärendet
 §219 KSAU Tillförordnande av personalchef

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Ann Larsson som tillförordnad personalchef från och med 1 
oktober 2018 tills rekrytering av ny personalchef är slutförd. Dock som längst till 31 mars 
2019.

Paragrafen är justerad
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§170

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - 
delårsbokslut 
(2018 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter sju månaders utfall och har tagit 
del av prognosen för helår.
 

Beskrivning av ärendet
Efter sju månaders utfall redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 541 tkr exklusive 
kommunfastigheterna. Inklusive kommunfastigheterna, som till delåret har ett positivt resultat 
på 2 473 tkr, är utfallet efter sju månader 3 014 tkr.
 
Prognosen för 2018 är en negativ avvikelse på 164 tkr. Prognosavvikelsen motsvarar 0,3 
procent av den totala budgeten som uppgår till 48 895 tkr.
 
Kommunfullmäktige har under årets första sju månader en positiv avvikelse på 10 tkr. 
Prognosen för helåret är att man håller budgeten som uppgår till 659 tkr.
 
Tidigare redovisat utfall i tjänsteskrivelse för Kommunstyrelsen var 579 tkr. Prognosen är 
oförändrad. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 är 72 691 tkr. Efter sju månader är utfallet 
32 402 tkr och prognosen för helåret att utfallet blir 54 200 tkr. Den prognostiserade 
avvikelsen är 18 491 tkr och det motsvarar 25,4 procent av investeringsbudgeten för 
helåret.    
 
Tidigare redovisat utfall i tjänsteskrivelse var 27 243 tkr och prognosen var 43 437 tkr. De 
stora förändringarna i utfall och prognos beror på att i den förra tjänsteskrivelsen var inte 
kommunens inköp av mark och Forum med i utfall och prognos. Prognoserna har även 
ändrats för Unnaryd skola och konstgräsplanen.

Handlingar i ärendet
 §228 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - delårsbokslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delårsbokslut och ger 
kommunledningskontoret i uppdrag att kommenterar kostnaderna för Unnaryds skola, 
konstgräsplan och anpassad anläggning förskola inför kommunstyrelsens kallelse.

Paragrafen är justerad
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§171

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - 
delårsbokslut 
(2018 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut och prognos efter åtta månader.

Beskrivning av ärendet
Efter sju månader redovisar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 268 tkr. Prognosen 
för helåret är att man håller årets budget.

Handlingar i ärendet
 §229 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - delårsbokslut

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut och prognos efter åtta månader.

Paragrafen är justerad
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§172

Hyror och kapitalkostnader 2018 
(2018 KS0314)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1 030 740 kr, enligt bilaga, från ofördelade 
hyreskostnader till barn- och ungdomsnämnden och arbets- och näringslivsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I samband med REP 2018 sparades 2,3 mkr centralt under kommunstyrelsen för 
hyreskostnader för budgeterade ej aktiverade projekt som inte fördelades till nämnderna. Nu 
uppvisar nämnderna högre hyreskostnader kopplat till dessa projekt och 
kommunledningskontoret föreslår att medel omfördelas från ofördelade hyror under 
kommunstyrelsen till ANN och BUN. Se bifogade handlingar för aktuella projekt.

Handlingar i ärendet
 §220 KSAU Hyror och kapitalkostnader 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1 030 740 kr, enligt bilaga, från ofördelade 
hyreskostnader till barn- och ungdomsnämnden och arbets- och näringslivsnämnden.

Paragrafen är justerad
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§173

Remiss: Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga 
ändringar och anmälan 
(2018 KS0278)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ifrån sig föreslaget yttrande med en redaktionell ändring.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har av Regeringskansliet fått en remiss för yttrande gällande Boverkets 
rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan – analys och förslag.
 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott föreslår följande tillägg till Attefall:
Attefall - komplementbyggnad tillåts närmare placering än 4,5 meter mot tomtgräns mot 
allmän plats, naturmark. Alternativt att kommunen kan lämna grannmedgivande. Regeln som 
gäller idag innebär en begränsning för de fastighetsägare som gränsar mark mot allmän 
plats att uppföra en Attefallbyggnad och även i de fall byggrätten redan är utnyttjad. Många 
gånger är dessa områden stora och inte känsliga för bebyggelse intill en befintlig bebyggd 
fastighet.
 
Attefallstillbyggnad ska kunna uppföras, förutom till en- och tvåbostadshus, även till 
befintliga komplementbyggnader.

Handlingar i ärendet
 §50 SBN AU Remiss: Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga 

ändringar och anmälan – analys och förslag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande till Boverket
 Remiss: Boverkets rapport 2018 Remissmissiv Dnr N2017/02780/SPN
 Remiss: Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och 

anmälan – analys och förslag. Dnr N2017/02780/SPN

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår beslut om tillägg gällande Attefall.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att lämna ifrån sig föreslaget yttrande 
med en redaktionell ändring. 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquist yrkande.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet, Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för 
samhällsplanering

Paragrafen är justerad
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§174

Remiss: Förslag till avfallsplan och föreskrifter för 
avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019 
(2018 KS0289)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av det uppdaterade ”Förslag till ny renhållningsordning för 
Halmstads kommun 2019” och finner det väl genomarbetat och har inget att tillägga. 
Kommunstyrelsen ser att ett länsövergripande samarbete i framtiden med fördel skulle kunna 
bedrivas inom följande målområden:
 
1) Informationsinsatser för att förebygga uppkomsten av avfall.
4) Utveckla gemensamma strategier för återföring av näringsämnen från avlopp.
6) Samordning av kampanjer för att minska och mäta nedskräpning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Hylte har tidigare under samrådsskedet lämnat synpunkter till 
Halmstads kommun på ”Förslag till renhållningsordning för Halmstads kommun 2019”.
 
Kommunstyrelsen har nu bett att få ta del av samhällsbyggnadens arbetsutskotts synpunkter 
på utställningshandlingen i samma ärende.

Handlingar i ärendet
 §49 SBN AU Remiss - Reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter för 

avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019
 Yttrande Halmstads kommuns avfallsplan utställningsskede
 4 Strukturmall för yttrande renhållningsordning
 Remiss KS 2017/00220 Utställning av reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter 

för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019
 KS 2017/00220 Utställning av reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter för 

avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019  Renhållningsordning 2019. Mål och 
åtgärder

 Reviderad efter samråd februari-mars 2018, del 2 föreskrifter för avfallshantering
 Förslag till ny renhållningsordning Halmstads kommun 2019KS 2017/00220 

Utställning av reviderat förslag
 Sändlista  KS 2017/00220 Utställning av reviderat förslag till avfallsplan och 

föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar följande förslag till yttrande:
Hylte kommun har tagit del av det uppdaterade ”Förslag till ny renhållningsordning för 
Halmstads kommun 2019” och finner det väl genomarbetat och har inget att tillägga. Hylte 
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kommun ser att ett länsövergripande samarbete i framtiden med fördel skulle kunna bedrivas 
inom följande målområden:
 
1) Informationsinsatser för att förebygga uppkomsten av avfall.
4) Utveckla gemensamma strategier för återföring av näringsämnen från avlopp.
6) Samordning av kampanjer för att minska och mäta nedskräpning.

Paragrafen är justerad
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§175

Övriga ärenden 
(2018 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av övriga ärenden.

Beskrivning av ärendet
 
Hallifornia in to the woods
Johan Edenholm (KV) frågar hur arrangemanget Hallifornia in to the Woods den 10-11 
augusti 2018 annonserades. Ronny Löfquist (S) svarar att arrangemanget var en prototyp inför 
nästa års festival och att annonseringen var anpassad för att nå målgruppen unga från 
lokalbefolkningen. Kommunstyrelsen diskuterar arrangemanget och annonsering. Styrelsen 
ser fram emot kommande utvärdering.
Paragrafen är justerad
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§176

Extra ärende: Anställning av barn- och ungdomschef 
(2018 KS0337)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ann-Katrin Samuelsson som barn- och ungdomschef.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en ny barn- och ungdomschef.

En rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut har samverkats med de fackliga 
organisationerna.

Ann-Katrin Samuelsson har varit tillförordnad barn- och ungdomschef sedan den 1 juni 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ann-Katrin Samuelsson som barn- och ungdomschef.

Paragrafen är justerad
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