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KALLELSE
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde:
Plats: Forum, Hyltebruk
Datum: 2013-12-19
Tid: kl 18:30 Till ersättare för kännedom

Ärendelista:

1. Val av justerare

2. Löneavtal 2013

3. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar

4. Förvaltningsavtal stiftelsen Hyltebostäder

5. Prövning av medlemskapet i West Sweden

6. Antal mandat och ersättare i kommunfullmäktige  kommande mandatperiod

7. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2013

8. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2013

9. Annonsering kommunfullmäktige 2014

10. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland 2012

11. Avsägelser 2013

12. Fyllnadsval 2013

13. Val av sockenombud - Stiftelsen Vallerstads Gård

14. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

15. Nya ärenden

16. Övrigt

I anslutning till sammanträdet kommer 2013-års kulturpris, miljöpris 
och ungdomsledarpris att delas ut.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Karl-Anders Thorsson Eva Nordgaard
Ordförande Sekreterare 
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2. Löneavtal 2013

Dnr 2013 KS0220

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §174

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §305

 Tjänsteskrivelse Löneavtal 2013



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-12-03 1 (1)

§   174  Löneavtal 2013
Dnr 2013 KS0220

Sammanfattning
De nya lönerna från och med 2013-04-01 är nu klara. De innebär ökade kostnader med 5 
733 000 kr för de nio månaderna april-december, med följande fördelning:

Nämnd Belopp, tkr
Kommunstyrelsen    465
Räddningsnämnden      63
Samhällsbyggnadsnämnden      79
Arbets- och näringslivsnämnden    346
Barn- och ungdomsnämnden 2 754
Omsorgsnämnden 2 026
Summa 5 733

De ökade kostnaderna finansieras genom tilläggsanslag. I mål- och resursplanen för 2013 
finns budgeterat 5 100 000 kr för dessa löneökningar på anslaget för ej fördelat 
verksamhetsnetto. Resterande 633 000 kr föreslås finansieras genom minskning av det egna 
kapitalet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 305/13

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
 Nämnder och styrelser tilläggsbudgeteras med sammanlagt 5 733 000 kr för ökade 

lönekostnader från och med 2013-04-01.
 Tilläggsanslaget finansieras genom att disponera 5 100 000 kr från ej fördelat 

verksamhetsnetto samt minskning av det egna kapitalet med 633 000 kr.
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§   305  Löneavtal 2013
Dnr 2013 KS0220

Sammanfattning
De nya lönerna från och med 2013-04-01 är nu klara. De innebär ökade kostnader med 
5 733 000 kr för de nio månaderna april-december, med följande fördelning:

Nämnd Belopp, tkr
Kommunstyrelsen    465
Räddningsnämnden      63
Samhällsbyggnadsnämnden      79
Arbets- och näringslivsnämnden    346
Barn- och ungdomsnämnden 2 754
Omsorgsnämnden 2 026
Summa 5 733

De ökade kostnaderna finansieras genom tilläggsanslag. I mål- och resursplanen för 2013 
finns budgeterat 5 100 000 kr för dessa löneökningar på anslaget för ej fördelat 
verksamhetsnetto. Resterande 633 000 kr föreslås finansieras genom minskning av det egna 
kapitalet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-11-08 Per Borg/Olof Larsson
Nya löner från och med 2013-04-01

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Nämnder och styrelser tilläggsbudgeteras med sammanlagt 5 733 000 kr för ökade 

lönekostnader från och med 2013-04-01.
 Tilläggsanslaget finansieras genom att disponera 5 100 000 kr från ej fördelat 

verksamhetsnetto samt minskning av det egna kapitalet med 633 000 kr.
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2013-11-08
Dnr :2013 KS0220

Olof Larsson, ekonomichef
Tfn: 0733-71 83 83
E-post: Olof.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

Löneavtal 2013

Sammanfattning
De nya lönerna från och med 2013-04-01 är nu klara. De innebär ökade kostnader med 5 733 tkr för 
de nio månaderna april-december, med följande fördelning:

Nämnd Belopp, tkr
Kommunstyrelsen    465
Räddningsnämnden      63
Samhällsbyggnadsnämnden      79
Arbets- och näringslivsnämnden    346
Barn- och ungdomsnämnden 2 754
Omsorgsnämnden 2 026
Summa 5 733

De ökade kostnaderna finansieras genom tilläggsanslag. I mål- och resursplanen för 2013 finns 
budgeterat 5 100 tkr för dessa löneökningar på anslaget för ej fördelat verksamhetsnetto. Resterande 
633 tkr föreslås finansieras genom minskning av det egna kapitalet. 

Beslutsunderlag
Nya löner från och med 2013-04-01.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Nämnder och styrelser tilläggsbudgeteras med sammanlagt 5 733 tkr för ökade lönekostnader 

från och med 2013-04-01.
 Tilläggsanslaget finansieras genom att disponera 5 100 tkr från ej fördelat verksamhetsnetto samt 

minskning av det egna kapitalet med 633 tkr. 

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef

Beslutet skickas till:
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3. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar

Dnr 2013 KS0200

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §176

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §307 

 Förutsättningar MRP 2015-17 till KS (KS protokollet § 176 Bilaga 1)

 Förutsättningar MRP 2015-17 Oppositionens förslag (KS protokollet § 176 Bilaga 2)



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
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§   176  Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar 
Dnr 2013 KS0200

Sammanfattning
Ramarna för 2015-2017 baseras på planen som föreslogs av kommunstyrelsen 2013-11-12 
för åren 2014-2016 (MRP 2014-2016). I dokumentet Förutsättningar MRP 2015-2017 
beskrivs de siffror som ingår i ramen samt de förändringar som skett för åren 2015 och 
2016. Slutligen har tillägg gjorts för 2017:

Förutsättningar 2015-2017 tar upp:
Befolkning, Räntekostnader och upplåningsbehov, Lönekostnader, Prisökning, Ökat 
underhåll Elevförändring mm, Ändrad intern fördelning, Jämförelse med tidigare MRP 
2014-2016, Nämndernas ramar, Känslighetsanalys, Resultatbudget, Förslag till 
finansiella mål och grad av måluppfyllelse för perioden 2014-2017

Med de redovisade påverkansfaktorer och justeringar som tagits upp i Förutsättningar 2015-
2017 får nämnderna följande ramar åren 2015-2017:
Nämnd: Ram 2015 Ram 2016 Ram 2017
Kommunstyrelsen 38 104 39 229 40 505
Valnämnd 0 0 0
Räddningsnämnden 9 866 10 021 10 197
Samhällsbyggnadsnämnden 17 786 18 116 18 473
Tillsynsnämnden 90 90 90
Arbets- och näringslivsnämnden 35 317 36 471 37 742
Revisionen 695 695 695
Överförmyndaren 451 451 451
Barn- och ungdomsnämnden 247 108 254 867 263 418
Omsorgsnämnden 161 409 165 342 169 909
Nettokostnad 510 827 525 283 541 480

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ramar för MRP 2015 – 2017 
enligt kommunledningskontorets förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 307/13
Förutsättningar MRP 2015-2017 (Bilaga 1)

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) delar ut oppositionens alternativ till ramar ”Budgetförutsättningar 2015-
2017” (Bilaga 2) och yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta dessa. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ronny Löfquists yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ramar för MRP 2015-2017 enligt kommunstyrelsens förslag.

 
___________________ 
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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§   307  Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar
Dnr 2013 KS0200

Sammanfattning
Olof Larsson, tf ekonomichef redogör för Förutsättningar MRP 2015-2017.

Ramarna för 2015-2017 baseras på planen som föreslogs av kommunstyrelsen 2013-11-12 
för åren 2014-2016 (MRP 2014-2016). I dokumentet Förutsättningar MRP 2015-2017 
beskrivs de siffror som ingår i ramen samt de förändringar som skett för åren 2015 och 
2016. Slutligen har tillägg gjorts för 2017:

Förutsättningar 2015-2017 tar upp:
Befolkning, Räntekostnader och upplåningsbehov, Lönekostnader, Prisökning, Ökat 
underhåll Elevförändring mm, Ändrad intern fördelning, Jämförelse med tidigare MRP 
2014-2016, Nämndernas ramar, Känslighetsanalys, Resultatbudget, Förslag till 
finansiella mål och grad av måluppfyllelse för perioden 2014-2017

Med de redovisade påverkansfaktorer och justeringar som tagits upp i Förutsättningar 2015-
2017 får nämnderna följande ramar åren 2015-2017:
Nämnd: Ram 2015 Ram 2016 Ram 2017
Kommunstyrelsen 38 104 39 229 40 505
Valnämnd 0 0 0
Räddningsnämnden 9 866 10 021 10 197
Samhällsbyggnadsnämnden 17 786 18 116 18 473
Tillsynsnämnden 90 90 90
Arbets- och näringslivsnämnden 35 317 36 471 37 742
Revisionen 695 695 695
Överförmyndaren 451 451 451
Barn- och ungdomsnämnden 247 108 254 867 263 418
Omsorgsnämnden 161 409 165 342 169 909
Nettokostnad 510 827 525 283 541 480

Beslutsunderlag
Förutsättningar MRP 2015-2017 Per Borg/Olof Larsson, 2013-11-19

Yrkanden
Henrik Erlingson (C) yrkar följande:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anta ramar för 
MRP 2015-2017 enligt kommunledningskontorets förslag.

Oppositionen meddelar att man kommer att lägga ett förslag avseende ramar för 
MRP 2015-2017 på kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2013.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ramar för 
MRP 2015-2017 enligt kommunledningskontorets förslag.

 

__________________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Förutsättningar MRP 2015-17 till KS 2015-2017 med resultat 2 % i 
genomsnitt per år
Ramarna för 2015-17 baseras på planen som föreslås av kommunstyrelsen 2013-11-12 för åren 2014-

16 (MRP 2014-2016). Nedan beskrivs vilka siffror som ingår i ramen samt de förändringar som skett 

för åren 2015 och 2016. Slutligen har tillägg gjorts för 2017.

Befolkning

I skatteberäkningen för 2015-2017 är befolkningsnivån är satt till10.000 invånare samtliga år i 

planperioden. Detta är samma nivå som i MRP 2014-2016, men en minskning med 50 invånare jämfört 

med planen innan dess. En minskning med 50 invånare innebär en minskning av skatteintäkter och 

utjämningsbidrag med drygt 2,2 miljoner kronor.

Räntekostnader och upplåningsbehov

I beräkningarna har en räntenivå motsvarande ett genomsnitt på 3,0 % använts för perioden. En ökning 

av räntan för 2014 med 1,0 procentenheter skulle innebära en ökad kostnad för kommunen på cirka 3,0 

mkr. Lånevolymen är beräknad efter den i MRP 2014-2016 beslutade investeringsvolymen t o m 2016. 

För 2017 antas en investeringsvolym som innebär självfinansierade investeringar, d v s summan av 

avskrivningar och resultat, vilket för 2017 innebär en investeringsvolym på 49,3 mkr (avskrivningar 

38,2 mkr och resultat 11,1 mkr). Den på detta sätt beräknade investeringsvolymen medför behov av 

ökade långfristiga skulder från f n 273 mkr till 377,2 mkr 2017, en ökning med 104,2 mkr. 

Lönekostnader

Lönekostnaderna har i dessa förutsättningar räknats upp enligt SKLs prognos i cirkulär 13:53 (2013-

10-10). Enligt denna prognos förväntas arbetskraftskostnaderna öka med 2,9 % 2015, 3,4 % 2016 och 

3,8 % 2017. Kompensationen för nio månader inryms under ej fördelat verksamhetsnetto för att 

tilläggsbudgeteras nämnderna när avtalen är klara. I ramen året efter avtalet är klart kompenseras 

nämnderna för hela året. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras endast med 15 %.

Prisökning

Enligt SKLs prognos i cirkulär 13:53 förväntas prisökningen bli 2,2 % för 2015, 2,6 % för 2016 och 

2,8 % för 2017. För att uppnå det finansiella målet att resultatet ska vara minst 2 % av skatter och 

utjämningsbidrag medges dock endast uppräkning med 1,5 % 2015, 2,2 % 2016 och 2,2 % 2017. 

Ökat underhåll

För 2014 uppgår underhållet på kommunens fastigheter till 65 kr/kvm, en ökning av detta belopp med 

5 kr/kvm sker under mål- och resursperioden. Den sammanlagda kostnaden för ökningen uppgår till 

271 tusen kronor per år.
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Elevförändring mm

Förändrat antal elever i grund- och gymnasieskolan medför minskade ramar för barn- och 

ungdomsnämnden med 1,5 mkr 2015, men ökad ram med 1,0 mkr 2016 och ytterligare 0,9 mkr 2017. 

Prognosen för förändringarna baseras på statistiska centralbyråns befolkningsprognos 2011-10-20.

Ändrad intern fördelning

Den interna fördelningen av IT-kostnader förändras från och med 2015. Det medför att nämndernas 

budgetramar justeras för att kostnadsförändringen ska motsvaras av lika stor förändring av 

budgetramen. Förändringen är totalt sett ett nollsummespel, där vissa nämnder får ramavdrag, andra får 

tillägg till budgetramen.

Jämförelse med tidigare MRP 2014-2016

Med de ovan beskrivna kostnadsuppräkningarna blir resultatet 10,0 mkr 2015, 0,1 mkr lägre än MRP 

2014-2016. För 2016 blir resultatet 12,9 mkr, 1,5 mkr högre än MRP 2014-2016. 

Nämnder

Med de ovan redovisade uppräkningarna och justeringarna får nämnderna följande ramar åren 2015-

2017:

Nämnd Ram 
2015 Ram 2016 Ram 2017

Kommunstyrelsen 38 104 39 229 40 505

Valnämnd 0 0 0

Räddningsnämnden 9 866 10 021 10 197

Samhällsbyggnadsnämnden 17 786 18 116 18 473

Tillsynsnämnden 90 90 90

Arbets- och näringslivsnämnden 35 317 36 471 37 742

Revision 695 695 695

Överförmyndaren 451 451 451

Barn- och ungdomsnämnden 247 108 254 867 263 418

Omsorgsnämnden 161 409 165 342 169 909

Nettokostnad 510 827 525 283 541 480

Känslighetsanalys (2014)

10 fler/färre invånare   0,45 mkr

Ränteförändring +/- 1 %   3,0 mkr

1 % ökad lönekostnad (inkl PO)   2,8  mkr

1 % ökade priser   2,1 mkr
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Resultatbudget

Sammanfattningsvis ser resultatbudgeten för åren 2015-2017 ut på följande sätt med ovan redovisade 

förutsättningar:

 Ram Ram Ram
 2015 2016 2017
Nämndernas nettokostnad 2014 -501,7 -501,7 -501,7
   Lönekompensation -7,6 -16,0 -26,2
   Ökat underhåll  5 kr/kvm -0,3 -0,5 -0,8
   Prisökningskompensation -3,2 -8,0 -12,9
Volymförändring BUN mm 2,0 1,0 0,1

Nettokostnadsramar för nämnderna -510,8 -525,3 -541,5
Ej fördelat verksamhetsnetto (löneökn under 
året) -6,3 -7,6 -8,8
Lönestrategiska justeringar -2,0 -2,0 -2,0
e-förvaltning -2,0 0,0 0,0
Oförutsedda utgifter -1,5 -1,5 -1,5
Kapitalkostnad 67,1 67,1 67,1
Avskrivningar -38,2 -38,2 -38,2
Arbetsgivaravgift < 26 år 4,0 4,0 4,0
KP 17,0 17,0 17,0
Premie pensioner -2,0 -2,3 -2,3
Avgiftsbestämd ålderspension -15,6 -16,2 -16,9
Utbetalning pensioner -10,9 -11,6 -12,2

Verksamhetens nettokostnad -501,2 -516,6 -535,3
Skatteintäkter 391,5 407,4 423,2
Inkomstutjämning 98,7 104,8 109,2
Kostnadsutjämning 25,7 25,7 25,7
Generella bidrag/avgifter 2,3 -0,7 -3,5
LSS-utjämning -16,7 -16,7 -16,7
Fastighetsavgift 18,4 18,4 18,4
Summa skatter och utjämning 520,0 539,1 556,4
Finansnetto -8,8 -9,6 -10,0

Resultat före extraordinära poster II 10,0 12,9 11,1
    

Förändring av eget kapital III 10,0 12,9 11,1
Resultatmål 2% av skatter och utjämning 10,4 10,8 11,1
Differens -0,4 2,1 0,0
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Förslag till finansiella mål för perioden 2014-2017 och grad av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen mäts f r o m MRP 2015-2017 som ett genomsnitt för fyraårsperioden 2014-2017 

istället för som hittills ett genomsnitt under en femårsperiod:

Mål: Årets resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och bidrag.

Måluppfyllelse, genomsnitt 2014-2017: 2,0 %. Målet uppfylls.

Mål: Kostnadsökningen på nämnderna ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag.

Måluppfyllelse, 2014-2017: Nettokostnadsökning nämnder 8,7 % (inkl ej fördelat verksamhetsnetto 

och lönestrategiska justeringar), ökning av skatter och bidrag 10,4  %. Målet uppfylls.

Mål: Soliditeten ska uppgå till i genomsnitt 30 %.

Måluppfyllelse, genomsnitt 2014-2017: 26,9 %. Målet uppfylls inte. För att uppnå detta mål måste t ex 

investeringarna minskas med 80 mkr under fyraårsperioden, 20 mkr i snitt per år.

Självfinansieringen av investeringar skall vara minst 80 %

Måluppfyllelse, genomsnitt 2014-2017: 64,4 %. Målet uppfylls inte. För att uppnå detta mål måste 

investeringarna minskas med 58 mkr under fyraårsperioden, 14,5 mkr i snitt per år..

Investeringarna ska inte överstiga 10 % av skatter och bidrag

Måluppfyllelse, genomsnitt 2014-2017: 14,1 %. Målet uppfylls inte. För att uppnå detta mål måste 

investeringarna minskas med 86 mkr under fyraårsperioden, 21,5 mkr i snitt per år.

Långfristiga låneskulden exklusive pensioner ska inte överstiga 50 % av anläggningstillgångarnas 

värde.

Måluppfyllelse, genomsnitt 2014-2017: 60,1 %. Målet uppfylls inte. För att uppnå detta mål måste 

investeringarna minskas med 120 mkr under fyraårsperioden, 30 mkr i snitt per år.

Av ovanstående sex finansiella mål uppfylls således endast de två första. Övriga mål kan uppnås om 

investeringarna minskas. För att alla målen ska kunna uppnås måste minskningen uppgå till 120 mkr 

under fyraårsperioden 2014-2017, d v s i genomsnitt 30 mkr per år. 

Per Borg  Olof Larsson
kommunchef  ekonomichef



Budgetförutsättningar 2015-2017 131203
Underlag för röd-grönas förslag till KS 2013-12-03
Skatteintäkter enl SKL 2013-10-10 10 000 10 000 10 000

Ram Ram Ram
2015 2016 2017

Nämndernas nettokostnad 2014 -501,7 -501,7 -501,7
   Lönekompensation -7,6 -16,0 -26,2
   Ökat underhåll  5 kr/kvm -0,3 -0,5 -0,8
   Prisökningskompensation -4,7 -10,4 -16,7
Volymförändring BUN mm 2,0 1,0 0,1
Utrymme för behovsförändringar mm -7,8 -9,1 -6,8
Nettokostnadsramar för nämnderna (efter 
behovsförändringar) -520,1 -536,8 -552,2
Ej fördelat verksamhetsnetto (löneökn under året) -6,3 -7,6 -8,8
Lönestrategiska justeringar (belopp 2014 kvarstår) -1,0 -1,0 -1,0
e-förvaltning -1,5 -1,5 -1,5
Oförutsedda utgifter -1,5 -1,5 -1,5
Kapitalkostnad 67,1 67,1 67,1
Avskrivningar -38,2 -38,2 -38,2
Arbetsgivaravgift < 26 år 4,0 4,0 4,0
KP 17,0 17,0 17,0
Premie pensioner -2,0 -2,3 -2,3
Avgiftsbestämd ålderspension -15,6 -16,2 -16,9
Utbetalning pensioner -10,9 -11,6 -12,2

Verksamhetens nettokostnad -509,1 -528,6 -546,5
Skatteintäkter 398,6 414,8 430,9
Inkomstutjämning 98,7 104,8 109,2
Kostnadsutjämning 25,7 25,7 25,7
Generella bidrag/avgifter 2,3 -0,7 -3,5
LSS-utjämning -16,7 -16,7 -16,7
Fastighetsavgift 18,4 18,4 18,4
Summa skatter och utjämning 527,1 546,5 564,1
Finansnetto -8,1 -7,8 -7,6
Resultat före extraordinära poster II 10,0 10,0 10,0

Förändring av eget kapital III 10,0 10,0 10,0
Resultatmål 2% av skatter och utjämning 10,5 10,9 11,3
Differens -0,6 -0,9 -1,3

2013-12-03, kl 10:37 1 (2) Förutsättn RB 2015-2017
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4. Förvaltningsavtal stiftelsen Hyltebostäder

Dnr 2013 KS0212

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §177

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §308

 Yttrande över Hyltebostäders remissvar angående komplettering av förvaltningsavtal

 Remissvar Förvaltningsavtalet Hylte kommun o Stiftelsen Hyltebostäder

 Tjänsteskrivelse reglering av resultat mm mellan Hyltebostäder och kommunen

 Förvaltningsavtal 20120417_Henrik Erlingson 20131014
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§   177  Förvaltningsavtal stiftelsen Hyltebostäder
Dnr 2013 KS0212

Sammanfattning
Bakgrund 
Förvaltningsavtalet med stiftelsen Hyltebostäder är ännu inte underskrivet. Det finns två 
frågor som försvårat processen. Dels frågan om friställda lokaler, dels balanseringen av 
resultatet mellan åren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2013-10-15, § 281, 
att delegera till ordförande och vice ordförande att remittera ett komplett förvaltnings-
avtal till Hyltebostäder. Det kompletta förvaltningsavtalet remitterades till Hyltebostäder 
2013-10-28. Ärendet tas upp för behandling i arbetsutskottet 2013-11-19 och i kommun-
fullmäktige 2013-12-19.

Hyltebostäders remissvar
Hyltebostäder har 2013-11-07 kommit med ett remissvar över det förslag till komplettering 
av ännu ej undertecknat förvaltningsavtal som redovisats i tjänsteskrivelse 2013-10-28.

Kommentarer
Kommunledningskontoret har i ett särskilt yttrande kommenterat Hyltebostäders remissvar. 

Generellt konstateras att Hyltebostäder nu vill begränsa sitt åtagande till att omfatta teknisk 
förvaltning samt drift och underhåll. Hyltebostäder vill inte att åtagandet omfattar 
ekonomisk och administrativ förvaltning, vilket förutsätts i tidigare förslag till förvaltnings-
avtal, ett förslag som Hyltebostäder inte har några större invändningar mot. Att överföringen 
av fastighetsförvaltningen även ska omfatta ekonomisk och administrativ förvaltning var en 
förutsättning då verksamhetsöverföringen gjordes från och med 2012. Kommunen har 
därefter inga resurser för att sköta ekonomi och administration på det sätt som Hyltebostäder 
föreslår. En ändring av detta skulle få ekonomiska konsekvenser.

Vidare kommenteras i yttrandet över Hyltebostäders remissvar följande punkter:
 Reglering av överskott och underskott och behovet av hyresjusteringar
 Parter
 Hyresdebitering
 Hyressättning
 Administration och riskhantering
 Reglering av underskott från 2012
 Vakanser
 Löpande uppföljning
 Avtalsskrivande.

Kommentarerna har resulterat i ett förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att
 förslag till förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen Hyresbostäder 

undertecknas av parterna
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 Hyltebostäders uppdrag omfattar teknisk förvaltning, drift och underhåll samt 
ekonomisk och administrativ förvaltning av kommunens fastigheter

 genom hyreshöjningar anpassade till budgetdirektiven ska fastighetsförvaltningen över 
tid ge ett nollresultat

 över- och underskott i verksamheten ett enskilt år överförs till året därefter
 hela underskottet 2012 belastar resultatet 2013
 kostnaderna för friställda lokaler täcks av ett påslag på hyrorna
 kommunens lokalbehov samordnas av en lokalplaneringsgrupp inför budgetprocessen 

varje år

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 308/13
Tjänsteskrivelse 2013-11-25 Per Borg/Susanne Mared

Yrkanden
Henrik Erlingson (C) lägger ett ändringsyrkande av fjärde strecksatsen i arbetsutskottets 
förslag som istället ska lyda
 Resultatet regleras årsvis avseende åren 2012, 2013 och 2014 fram till utvärdering som 

ska göras 2015.

Proposition
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.

Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons 
ändringsyrkande av fjärde strecksatsen och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen Hyresbostäder 

undertecknas av parterna
 Hyltebostäders uppdrag omfattar teknisk förvaltning, drift och underhåll samt 

ekonomisk och administrativ förvaltning av kommunens fastigheter
 Genom hyreshöjningar anpassade till budgetdirektiven ska fastighetsförvaltningen över 

tid ge ett nollresultat
 Resultatet regleras årsvis avseende åren 2012, 2013 och 2014 fram till utvärdering som 

ska göras 2015
 Hela underskottet 2012 belastar resultatet 2013
 Kostnaderna för friställda lokaler täcks av ett påslag på hyrorna
 Kommunens lokalbehov samordnas av en lokalplaneringsgrupp inför budgetprocessen 

varje år
 Förvaltningsavtalet med Hyltebostäder ska utvärderas en gång per mandatperiod.
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___________________ 
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Hyltebostäder
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
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§   308  Förvaltningsavtal stiftelsen Hyltebostäder
Dnr 2013 KS0212

Sammanfattning
Bakgrund 
Förvaltningsavtalet med stiftelsen Hyltebostäder är ännu inte underskrivet. Det finns två 
frågor som försvårat processen. Dels frågan om friställda lokaler, dels balanseringen av 
resultatet mellan åren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2013-10-15, § 281, 
att delegera till ordförande och vice ordförande att remittera ett komplett förvaltnings-
avtal till Hyltebostäder. Det kompletta förvaltningsavtalet remitterades till Hyltebostäder 
2013-10-28. Ärendet tas upp för behandling i arbetsutskottet 2013-11-19 och i 
kommunfullmäktige 2013-12-19.

Hyltebostäders remissvar
Hyltebostäder har 2013-11-07 kommit med ett remissvar över det förslag till komplettering 
av ännu ej undertecknat förvaltningsavtal som redovisats i tjänsteskrivelse 2013-10-28.

Kommentarer
Kommunledningskontoret har i ett särskilt yttrande kommenterat Hyltebostäders remissvar. 

Generellt konstateras att Hyltebostäder nu vill begränsa sitt åtagande till att omfatta teknisk 
förvaltning samt drift och underhåll. Hyltebostäder vill inte att åtagandet omfattar 
ekonomisk och administrativ förvaltning, vilket förutsätts i tidigare förslag till förvaltnings-
avtal, ett förslag som Hyltebostäder inte har några större invändningar mot. Att överföringen 
av fastighetsförvaltningen även ska omfatta ekonomisk och administrativ förvaltning var en 
förutsättning då verksamhetsöverföringen gjordes från och med 2012. Kommunen har 
därefter inga resurser för att sköta ekonomi och administration på det sätt som Hyltebostäder 
föreslår. En ändring av detta skulle få ekonomiska konsekvenser.

Vidare kommenteras i yttrandet över Hyltebostäders remissvar följande punkter:
 Reglering av överskott och underskott och behovet av hyresjusteringar
 Parter
 Hyresdebitering
 Hyressättning
 Administration och riskhantering
 Reglering av underskott från 2012
 Vakanser
 Löpande uppföljning
 Avtalsskrivande.

Kommentarerna har resulterat i ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2013-11-13 Per Borg/Olof Larsson: Yttrande över Hyltebostäders 

remissvar angående komplettering av förvaltningsavtalet 
 Remissvar Förvaltningsavtalet Hylte kommun o Stiftelsen Hyltebostäder
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 Tjänsteskrivelse reglering av resultat mm mellan Hyltebostäder och kommunen
 Förvaltningsavtal 20120417
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 281, 2013-10-15

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 förslag till förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen Hyresbostäder 

undertecknas av parterna
 Hyltebostäders uppdrag omfattar teknisk förvaltning, drift och underhåll samt 

ekonomisk och administrativ förvaltning av kommunens fastigheter
 genom hyreshöjningar anpassade till budgetdirektiven ska fastighetsförvaltningen över 

tid ge ett nollresultat
 över- och underskott i verksamheten ett enskilt år överförs till året därefter
 hela underskottet 2012 belastar resultatet 2013
 kostnaderna för friställda lokaler täcks av ett påslag på hyrorna
 kommunens lokalbehov samordnas av en lokalplaneringsgrupp inför budgetprocessen 

varje år.

Yrkanden
Micael Arnström (S) lägger följande tilläggsyrkande:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 3 december 
formulera en beslutspunkt om utvärdering av förvaltningsavtalet inom ca två till tre år.  

Proposition
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till kommunledningskontorets 
förslag och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla förslaget.

Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Micael Arnströms yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
 förslag till förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen Hyresbostäder 

undertecknas av parterna
 Hyltebostäders uppdrag omfattar teknisk förvaltning, drift och underhåll samt 

ekonomisk och administrativ förvaltning av kommunens fastigheter
 genom hyreshöjningar anpassade till budgetdirektiven ska fastighetsförvaltningen över 

tid ge ett nollresultat
 över- och underskott i verksamheten ett enskilt år överförs till året därefter
 hela underskottet 2012 belastar resultatet 2013
 kostnaderna för friställda lokaler täcks av ett påslag på hyrorna
 kommunens lokalbehov samordnas av en lokalplaneringsgrupp inför budgetprocessen 

varje år.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 3 december 
formulera en beslutspunkt om utvärdering av förvaltningsavtalet inom ca två till tre år. 

 

___________________________ 
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
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Olof Larsson, ekonomichef
Tfn: 0733-71 83 83
E-post: Olof.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

Yttrande över Hyltebostäders remissvar angående komplettering av 
förvaltningsavtal

Sammanfattning
Bakgrund 
Förvaltningsavtalet med stiftelsen Hyltebostäder är ännu inte underskrivet. Det finns två frågor som 
försvårat processen. Dels frågan om friställda lokaler, dels balanseringen av resultatet mellan åren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2013-10-15, § 281, att delegera till 
ordförande och vice ordförande att remittera ett komplett förvaltningsavtal till Hyltebostäder. 
Ärendet tas upp för behandling i arbetsutskottet 2013-11-19 och i kommunfullmäktige 2013-12-19.

Hyltebostäders remissvar
Hyltebostäder har 2013-11-07 kommit med ett remissvar över det förslag till komplettering av ännu 
ej undertecknat förvaltningsavtal som redovisats i tjänsteskrivelse 2013-10-28.

Kommentarer till remissvaret
Här lämnas först en generell kommentar, därefter kommentarer till de olika punkterna i remissvaret.

Generellt
Generellt kan konstateras att Hyltebostäder nu vill begränsa sitt åtagande till att omfatta teknisk 
förvaltning samt drift och underhåll. Hyltebostäder vill inte att åtagandet omfattar ekonomisk och 
administrativ förvaltning, vilket förutsätts i tidigare förslag till förvaltningsavtal, ett förslag som 
Hyltebostäder inte har några större invändningar mot. 

Att överföringen av fastighetsförvaltningen även ska omfatta ekonomisk och administrativ 
förvaltning var en förutsättning då verksamhetsöverföringen gjordes från och med 2012. Kommunen 
har därefter inga resurser för att sköta ekonomi och administration på det sätt som Hyltebostäder 
föreslår. En ändring av detta skulle få ekonomiska konsekvenser. 

Reglering av överskott och underskott och behovet av hyresjusteringar
Kommunens förslag
I tjänsteskrivelsen 2013-10-28 föreslås att Hyresbostäder får behålla uppkomna över- och underskott 
över årsskiftena. Överskott minskar behovet av kommande hyreshöjningar, underskott kan öka detta 
behov. Hyreshöjningar måste dock anpassas till de budgetdirektiv som gäller för kommunens 
verksamheter. Hyresnivån ska vara sådan att förvaltningen av kommunens fastigheter över tid ska 
uppvisa ett nollresultat. 

Inför varje budgetprocess ska en dialog föras mellan beställande nämnd och Hyltebostäder om 
volymer och så långt möjligt även kvalitet senast i oktober två år före genomförandet. Dialogen är en 
följd av nämndernas omvärldsanalyser innan dess. Eventuella uppsägningar av lokaler måste ske i 
samband med denna dialog, för att den totala lokalvolymen ska vara känd så att nya hyror (anpassade 
till budgetdirektiven) kan fastställas senast i december två år före genomförandet och finnas med i de 
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budgetramar som beslutas av fullmäktige inför kommande budgetprocess. Eventuella undantag ska 
behandlas och beslutas av lokalförsörjningsgruppen (se nedan).  

Dessa regler innebär att hyrorna för 2016 fastställs i samband med beslutet om 
planeringsförutsättningar för MRP 2016-2018 i december 2014. Ej planerade förändringar i 
lokalvolymen 2015 regleras i budgetprocessen därefter, d v s oplanerade, oförutsedda lokalbehov 
2015 beaktas först i hyressättningen för MRP 2017-2019. 

Hyltebostäders förslag
Hyltebostäder vill att över- och underskott regleras årligen mellan parterna. Annars åsidosätts 
självkostnadsprincipen. Om underskott förs vidare är risken att man täcker detta med minskning av 
underhållsåtgärder. 

Kommentar
Om Hyltebostäder förutsätts ha ett totalt ansvar för fastighetsförvaltningen (se inledande kommentar) 
bör de också ta ansvar för en långsiktig finansiering av verksamheten. Det innebär att vissa år 
kommer att ge överskott, andra underskott. På sikt ska det dock bli ett nollresultat och därmed 
upprätthålls självkostnadsprincipen (jfr regler för kommunens affärsverksamheter; vatten och avlopp 
samt avfallshantering). På saldot vid årsskiftena påförs ränta. Hyltebostäder måste i de årliga 
hyresförhandlingarna ta med alla faktorer (inkl fastighetsunderhåll) som de anser hör till en god 
fastighetsförvaltning. Om dessa inte till fullo kan inrymmas i kommunens ekonomiska ramar får 
kommunen innan hyrorna fastställs besluta om konsekvenserna av detta. Det är viktigt att 
kommunens nämnder vet vilka lokalkostnader man har under året och inte drabbas av ökad hyra på 
grund av oplanerade kostnader.

Om avvikelserna på grund av oförutsedda händelser blivit alltför stora kan i undantagsfall avsteg 
göras från principen att avvikelserna ska överföras till kommande år. I så fall måste avvikelsen 
fördelas ut på kommunens verksamheter och täckas genom tilläggsanslag till berörd nämnd. 

Parter
Hyltebostäders förslag
Hyltebostäder vill att kommunen hyr hela lokalbeståndet utan fördelning på resp lokal. Fördelning på 
resp lokal görs genom att kommunstyrelsen upprättar egna interna avtal.

Kommentar
Som nämnts i den generella kommentaren bör Hyltebostäder ta ansvar även för ekonomi och 
administration. Det innebär att separata hyreskontrakt tecknas med varje kommunal hyresgäst och 
debiteras dessa.

Hyresdebitering
Hyltebostäders förslag
Hyltebostäder vill att hyran debiteras månadsvis två månader i förväg.

Kommentar
Att hyran ska betalas två månader i förväg motiveras med att detta stärker likviditeten. Detta kan 
dock lösas på annat sätt, antingen genom kortfristiga lån från kommunen eller genom extern 
upplåning. Praxis är att man betalar hyran en månad i förväg. Samma bör gälla även här. 
Hyressättning
Hyltebostäders förslag
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Behoven i fastighetsförvaltningens ska styra hyressättningen. En preliminär hyra förhandlas fram 
med start i kommunens MRP-process. Olika index, volymförändringar, skötselplaner mm ligger till 
grund för behoven. Hyran revideras sedan inför varje verksamhetsår i en ny process. Detta kommer 
att medföra att över- och underskotten vid verksamhetsårets slut kommer att bli relativt små.

Kommentar
Hyran bör inte vara preliminär utan gälla för det år den avser och fastställs två år före. Hyran ändras 
inte på grund av avvikelser uppkomna under året. Avvikelserna bör även om så görs bli relativt små, 
och därmed behovet av reglering vid varje årsskifte.

Administration och riskhantering
Hyltebostäders förslag
För att hantera regleringen av överskott och underskott samt hyressättningen skapas förslagsvis en 
fastighetsbuffert under kommunstyrelsen. Hyressättningen internt gentemot nämnderna och övrig 
kommunal administration hanteras av kommunledningskontoret.

Kommentar
Eftersom Hyltebostäder bör ha det totala ansvaret för fastighetsförvaltningen bör frågan om buffert, 
och hyressättning internt ligga hos dem.

Reglering av underskottet från 2012
Hyltebostäders förslag
Underskottet regleras, inklusive ränta, till fullo före utgången av 2013. Drygt 1 mkr av detta kan 
dock aktiveras i kommunens investeringsprojekt och resterande får belasta 2013 års resultat. 

Kommentar
Förslaget bör tillstyrkas för att de stora avvikelserna 2012 inte ska belasta verksamheten åren 
därefter. Detta innebär en förändring mot det förslag som framfördes i tjänsteskrivelse 2013-10-28 
att endast ca 2 mkr ska belasta 2013 års resultat och resterande belopp täckas av överskott 
kommande år. 

Vakanser
Hyltebostäders förslag
Eftersom kommunstyrelsen hyr hela beståndet av Hyltebostäder uppstår aldrig vakanser mellan 
parterna. I praktiken kommer kommunen såklart ha tomma lokaler, för vilka kommunstyrelsen träder 
in som hyresgäst. 

Kommentar
Hyltebostäders förslag bygger på att kommunstyrelsen har ansvaret för de tomma lokalerna. 
Kommunens förslag är att bufferten för tomma lokaler och uppsägning mm ligger på Hyltebostäder. 
Hur det ska regleras framgår av tjänsteskrivelsen 2013-10-28:
 En nämnd som vill frånträda en lokal säga upp kontraktet senast i oktober två år före, d v s 14 

månaders uppsägningstid gäller. Innan uppsägning görs ska en lokalresursplaneringsgrupp 
avgöra om lokalen är uthyrningsbar, möjlig att sälja eller läggas i en lokalbank.

 På samtliga lokalhyror görs ett pålägg med 1 % för att täcka kostnaden för uppsagda lokaler. 
Detta ger ca 500 tkr. Eftersom detta ger en intäkt hos Hyltebostäder ska även kostnaden för 
uppsagda lokaler ligga där. Över-/underskott för uppsagda lokaler ingår i verksamhetens totala 
resultat.
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Löpande uppföljning
Hyltebostäders förslag
Samarbetet ska vara transparent och förutsägbart för kommunen. Det är därför viktigt att det 
etableras former för en löpande rapportering och dialog om både verksamhet och ekonomi. Detta kan 
exempelvis innebära månadsvis rapportering till kommunens fastighetsgrupp och till 
ekonomikontoret och kvartalsvis uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Kommentar
Instämmer i förslaget.

Avtalsskrivande
Hyltebostäders förslag
En extern part med kompetens inom juridik och fastighetsekonomi anlitas för att skriva ett avtal som 
bygger på Hyltebostäders koncept.

Kommentar
Ett reviderat avtalsförslag bör kunna utarbetas innan 2013 års slut med kommuninterna resurser. 
Förslaget bör baseras dels på tidigare, ej undertecknat avtalsförslag, samt de förslag som framförs i 
tjänsteskrivelsen 2013-10-28, med undantaget att 2012 år resultat helt ska belasta 2013 års resultat. 
Det bör också påpekas att Hyltebostäders uppdrag omfattar även ekonomiska och administrativ 
förvaltning.  

Detta innebär följande beslutsförslag: 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 förslag till förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen Hyresbostäder undertecknas av 

parterna
 Hyltebostäders uppdrag omfattar teknisk förvaltning, drift och underhåll samt ekonomisk och 

administrativ förvaltning av kommunens fastigheter
 genom hyreshöjningar anpassade till budgetdirektiven ska fastighetsförvaltningen över tid ge ett 

nollresultat
 över- och underskott i verksamheten ett enskilt år överförs till året därefter
 hela underskottet 2012 belastar resultatet 2013
 kostnaderna för friställda lokaler täcks av ett påslag på hyrorna
 kommunens lokalbehov samordnas av en lokalplaneringsgrupp inför budgetprocessen varje år

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Hylte kommun

Remissvar - Förvaltningsavtal

Med anledning av ordförandebeslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2013, dnr

2013 KS0212, om remiss av komplett förvaltningsavtal med därtill hörande tjansteskrivelse med

samma datering som ovan inkommer Bostadsstiftelsen Hyltebostäder härmed med remissvar.

Hyltebostäder har inga större invändningar mot förvaltningsavtalets utformning i sig, avtalet togs

fram av Hyltebostäder tillsammans med dåvarande samhällsbyggnadschef och presenterades redan

2011. De dela r som Hyltebostäder har starka synpunkter på, och som detta remissvar främst kommer

inrikta sig på, är det avtalstillägg som presenteras i ovan nämnda tjänsteskrivelse.

Remissvaret är disponerat enligt följande:

Sammanfattning

Kostnadseffektivisering av fastighetsskötseln

Ökad kvalitet i fastighetsskötseln

Nuläge

Hyltebostäders synpunkter på kommunens forslag till förvaltningsavtal

Hyltebostäders förslag till förvaltningsavtal

Slutsats och förslag till beslut

För att få en god förståelse för Hyltebostäders syn på hur ett avtal bör utformas är det viktigt att

klarlägga vissa fakta angående fastighetsskötseln i Hylte kommun, vilket görs i avsnitt 2-3. Avsnitt 4

besknver nuvarande situation och problematiken kopplad till hyressättningen och

underhållsbudgeten. 1avsnitt 5 lämnas synpunkter på kommunens förslag till förvaltningsavtal och i

avsnitt 6 presenteras Hyltebostäders förslag till avtal. Avsnitt 7 summerar Hyltebostäders rernissvar

och ger förslag på fortsatt hantering av avtalsfrågan.
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Sammanfattning

Sedan Hyltebostäder övertog förvaltningen av kommunens fastigheter har man lyckats med att

stärka både kostnadseffektiviteten och kvaliteten. Redan 2012 uppfylldes sparbetinget och

myndighetskrav och andra insatser som ej uppfylldes tidigare uppfylls nu. Denna goda utveckling som

skett de senaste två åren hotas av en hyressättning som har krympt budgeten för drift och underhåll,

redan 2014 nås en alarmerade låg nivå.

För att motverka detta krävs stabila och långsiktiga förutsättningar för Hyltebostäder. Detta innebär

att man i hyressättningen försäkrar sig om att drift- och underhållsbudgeten inte urholkas, samt att

Hyltebostäder ej bär någon ekonomisk risk i förvaltningen av kommunens fastigheter. Först när dessa

förutsättningar är uppfyllda kommer det att bli möjligt att verkligen generera mervärde for

kommunen i form av långsiktig kostnadseffektivisering, kvalitetshöjning och höjt fastighetsvärde.

Kommunens förslag ger ej stabilitet och långsiktighet utan snarast det motsatta. Det innehåller ett

antal mekanismer som har det gemensamt att de påverkar underhållsbudgeten negativt vilket leder

till en total urholkning av fastighetsunderhållet. Risken år överhängande för kapitalförstörelse med

påföljande behov av akuta underhållsinvesteringar inom en snar framtid.

Hyltebostäder har tagn fram ett eget koncept till hur ett avtal bör utformas. Kärnan avtalet är årlig

resultatreglering och en aktiv, verksamhetsorienterad budgetering och hyressättning. Genom en

löpande dialog mellan Hyltebostäder och kommunstyrelsen ökar transparensen och ett partnerskap

kan utvecklas. Vårt avtal ger Hyltebostäder stabila och gngsiktiga förutsättningar och kommunen en

god fastighetsskotsel och långsiktigt hållbar fastighetsekonomi

Nostnadseffektivisering av fastighetsskötseln

2012 gjorde förvaltningen av de kommunala fastigheterna ett underskott på 4 471 000 kronor, vilket

totalt utraderade Hyltebostäders vinst det året. Underskottet förklarades i kommunens

årsredovisning 2012 med ej godkänt momsavdrag på 2,5 miljoner och ej genomforda sparåtgärder på

resterande knappa 2 miljoner. Hyltebostäder kommer här visa att detta ej är en korrekt tolkning.

1utredningen som låg till grund för beslutet om samordnad fastighetsförvaltning angavs att

kostnadseffektiviseringarna skulle leda till att resurser frigjordes for kvalitetshojande åtgärder i form

av utokat fastighetsunderhåll. Trots detta lades ett sparbeting på fastighetsförvaltningen inför 2012

om 1,85 miljoner. Utöver detta sparbeting lades en administrativ avgift om 2,27 miljoner kronor på

Hyltebostäder. Denna avgift gick troligtvis till att täcka administrativa kostnader inom

Samhällsbyggnadskontoret, utan att någon egentlig motprestation erhölls av Hyltebostäder. Vidare

belastades Hyltebostäder under 2012 med diverse kostnader som borde stannat i kommunen. Det

rör sig om kostnader som skulle belastat 2011, 0,4 miljoner, och kostnader som skulle belastat

kommunens fastighetsinvesteringar, 0,8 miljoner. Slutligen tillkom också kostnaden for ej godkänt

momsavdrag på 2,56 miljoner. Sammanlagt ger detta en merkostnad för Hyltebostäder på 7,92

miljoner under 2012 jämfört med 2011 då fastighetsförvaltningen utfördes av kommunen.

Rensar vi bort dessa poster och kapnalkostnaden från utfallet 2012 återstår 24,6 miljoner vilket då är

kostnaden för att driva och underhålla kommunens fastigheter. 2011 var motsvarande siffra 26,5

miljoner, vilket är 1,9 miljoner mer än 2012 och ungefär det sparbeting som ålades

fastighetsförvaltningen inför 2012. Med andra ord har Hylteboståder redan det första året efter
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övertagande genomfört tillräckliga sparåtgärder och lyckats med en ganska anmärkningsvård

kostnadseffektivisering av kommunens fastighetsförvaltning.

ökad kvalitet i faslighetsskötsein

Ett av huvudmotivet för att samordna fastighetsförvaltningen var att höja kvaliteten i skötseln av

kommunens fastigheter. Även ur detta hanseende har de senaste åren varit framgångsrika. Nu

uppfylls en rad lagkrav, och åtgärder genomförs, som tidigare ej gjordes av kommunen såsom:

Elbesiktningar, lagkrav sedan 2008.

Energideklarationer, lagkrav sedan 2008.

Lekplatsbesiktningar, genomförda för första gången sedan 2008. De fel som noterades 2008

åtgärdas nu.

- Anmärkningar efter obligatoriska ventilationskontroller åtgårdas numera.

Detta är lagkrav som numera uppfylls, men som kunde ha orsakat stor skada för kommunen och

ansvariga politiker om de hade fortsatt att negligeras. Utöver detta anser Hyltebostäder att även den

allmänna kvaliteten i skötseln av kommunens fastigheter har höjts. Detta märks inte minst i skötseln

av utomhusmiljön där en nyinrättad trådgårdsgrupp kontinuerligt arbetar med att lyfta

fastighetsbeståndetsgröna ytor. Det har även inrättatsen teknikenhet som fokuserar på

driftoptimering av ventilation och energianvändning. Gemensamt för denna organisationsutveckling

ar att de ohka grupperna arbetar både med kommunens fastigheter och Hyltebostäders egna. Denna

samordning ger förutom ekonomiska effekter åven möjlighet att stärka kompetensen

organisationen, vilket på sikt kommer leda till att en större del av driften och underhållet kan ske i

egen regi istället för av externa entreprenörer.

Nuvarande situation

Som beskrivits ovan har Hyttebostäder trots genomförd kostnadseffektivisering samtidigt höjt

kvaliteten i fastighetsförvaltningen. Mycket är emellertid fortfarande ogjort, det finns fler lagkrav

som behöver tillgodoses och underhållsskulden måste fortsatt betas av under flera år. Aven den

organisationsutveckling som påbörjats behöver få ett par år på sig för att ge full effekt. Hyltebostäder

har också påbörjat ett projekt för att digitalisera dokumentation och uppföljning av varje fastighet,

ett projekt som förväntas ge goda effekter både för kvaliteten och kostnadseffektiviteten Tyvärr

hotas detta arbete av två anledningar, nämligen avsaknaden av ett avtal som innehåller acceptabla

regler for resultatregtering och rimliga villkor för hyressättning. Dessa brister får i sin tur negativa

effekter för underhållsbudgeten och riskerar därmed att förstöra mycket av det arbete som beskrivit

i föregående avsnitt.

Hyltebostäders budget för förvallningen av kommunens fastigheter är lika med hyresintäkten vi

erhåller från kommunen. Man kan saga att budgeten i sin tur består av tre övergripande

komponenter, drfftskostnader, underhållskostnader och kapitalkostnader.
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Fig. 1: Hyrons komponenter 2013.

Denna uppdelning är viktig att förstå och att de olika kostnaderna har olika egenskaper.

Kapitalkostnaden är en konsekvens av kommunens investeringar i fastighetsbeståndet och går inte

att påverka dverhuvudtaget av Hyltebostäder. Driftskostnaderna innefattar bland annat energi,

personal, besiktningar et c. Detta är kostnader som i ett kort perspektiv år väldigt svåra att påverka

för Hyltebostäder. Vi kan inte stänga av belysningen eller vattnet till en fastighet för att spara pengar.

På lite längre sikt kan det dock finnas en ganska stor besparingspotential inom exempelvis

energiom rådet. Samtidigt måste man komma ihåg att energieffektiviseringar ofta innebär

investeringar, varför besparingen först kommer efter ett antal år. Slutligen finns

underhållskostnaderna som är de kostnader som Hyltebostäder låttast kan påverka på kort sikt.

Samtidigt är ett gott fastighetsunderhåll av yttersta vikt för att bevara fastigheternas funktion och

värde. Ett undermåligt underhåll förstör fastigheterna och leder till att investeringsbehovet ökar och

tidigareläggs, vilket såklart år negativt för kommunens ekonomi. Denna inneboende konflikt i

fastighetsekonomin, att de kostnader som är lättast att dra ner också år de som kan orsaka störst

skada i fastighetsbeståndet, är viktig att ha med sig i vårt fortsatta resonemang.

Hur ser då underhållsbudgeten ut för kommunens fastigheter? I hyressättningen 2011 och 2012

anges 55 kronor per kvadratmeter, ett belopp som 2013 ökar till 60 kronor per kvadratmeter och fill

65 kronor per kvadratmeter för 2014. Detta är inga höga nivåer, många grannkommuner lägger upp

till dubbelt så mycket per kvadratmeter på underhåll. Tyvarr är inte heller de hyressatta beloppen

hela sanningen, i realiteten är tillgängligt anslag per kvadratmeter ännu lägre och sjunker ytterligare,

till en alarmerande nivå, 2014. Orsaken till detta är att man vid hyressättningen ej tagit hänsyn till att

budgeten består av olika komponenter som utvecklas olika och ökade ytor vilket kommer visas

nedan.

Den forsta komponenten att ta hänsyn till är kapitalkostnaden. Till följd av att kommunen de senaste

åren har haft stora investeringsprojekt igång stiger kapitalkostnaden. Hyressättningen har ej hängt

med utan kapitalkostnadens andel av hyran har okat vilket wort att resterande budget för drift och

underhåll har minskat. Kapitalkostnadens andel av totalhyran ökar från 53,6 % 2011 till 56,9 % 2014

Samtidigt ökar även ytorna utan att hänsyn tas till detta i hyressättningen. Resultatet ger en
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krympande budget för drik och underhåll, från 457 kronor per kvadratmeter 2011 till 438 kronor per

kvadratmeter 2014, trots kontinuerliga hyreshöjningar under samma period.
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Fog. 2: Budgetens utteekling erklusive kapitalkostnoder åren 2011-2014, kronor per kyodrotmeter.

Som redan heskrivits år underhållskomponenten i budgeten den del som går att påverka i ett kort

perspektiv vilket gör att minskningen som påvisats ovan drabbar just underhållsbudgeten. Om vi

utgår från 2011 som basår med en drift- och underhållsbudget på 457 kronor per kvadratmeter varav

55 kronor är underhåll och resterande 402 kronor drift. Besparingen som genomfördes 2012

motsvarar 32 kronor per kvadratmeter, och för enkelhetens skull antar vi att all besparing gjordes på

drfftskostnader. Detta ger en resterande driftbudget på 370 kronor per kvadratmeter. Denna siffra är

troligtvis svår att ur ett kort perspektiv minska ytterligare. Konsekvensen av hyresutvecklingen blir då

en utarmning av underhMlsbudgeten vilket visas i figur 3 nedan.
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Fig. 3: Den yerkligo och hyressatto underhållsbudgetens utyeekhng åren 2011-2014, kronor per kvadratmeter.
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Även om ovanstående siffror bygger på vissa antagande får man en tydlig bild av att nuvarande

system för hyressattning har orsakat en negativ utveckhng för underhMlsbudgeten och att gapet bara

växer, det föreligger alltså en överhängande risk för att kommunens underhållsskuld kommer att

våxa de närmsta åren istället för att minska.

Orsaken till denna utveckling går att finna i hur hyressittningen går bll i kommunen. Flyttebostäders

begärda hyreshöjningar har prutats ner av kommunen, troligen till foljd av att man ej tagit hänsyn till

budgetens ohka komponenter och volymökningar. Med andra ord, man har i alldeles för stor

utsträckning bara fokuserat på förändringen av hyrans totala belopp.1 senare avsnitt kommer vi att

visa att denna negativa utveckling riskerar att förstärkas av kommunens förslag till nytt avtal.

Hylteboståder kommer också presentera ett alternativt förslag på avtal som angriper denna

problematik och ger goda förutsättningar till att vända den negativa trenden. Målet år att nå en svagt

stigande utveckling av hyresnivåerna som visas i figur 4.
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Fig. 4: Blå grof visor hur drift- och underhållsbudgeten utvecklats 2011-2014, röd grof visor en idealisk

utveckling med en låg årlig ökning av budgeten vilket bör vara målet för Hylte kommun.

Urholkningen av budgeten för drift och underhållav kommunens fastigheter orsakar självfallet en

osakerhet för Hylteboståder. Denna osäkerhet forstärks av det faktum att de ekonomiska

mellanhavandena mellan stiftelsen och kommun 2012 ej är reglerade. Som tidigare nämnts gjorde

kommunfastigheterna ett underskott på 4 471 000 kronor 2012. Effekten av detta var att

Hyltebostäders positiva trend de senaste åren, med goda resultat och ett stärkande av stiftelsens

soliditet, bröts. Detta är resurser som behövs i Hyltebostäders verksamhet och skulden måste

regleras till fullo under 2011 Utöver resultatet för 2012 finns en ej debiterad fordran på kommunen

för konsulttjänster utförda av verkställande funktionär under 2012 och 2013 på totalt 0,4 miljoner.

Förslagsvis kan 0,8 miljoner av 2012 års resultat aktiveras i kommunens investeringsprojekt. Även

kostnaderna för verkstållande funktionär kan aktiverasi stor utsträckning.

5. Hytteboståders synpunkter på kommunens förslag till fömkningsaytal

Hyltebostäder kommer i detta avsnitt att kommentera de delar av avtalsförslaget som vi har

synpunkter på med fokus på det delar som hanterar resultatreglering och hyressättning.
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Hyltebostäder anser att kommunens förslag kommer att medföra att den problematik som beskrivs i

föregående avsnat ej kommer att lösas utan tvärtom ytterligare förstärkas. Förslaget har även ett

tämligen ensidigt kommunperspektiv med ett primärt fokus på kornmunintem resursfördelning och

inte fastighetsekonomi.

Hanteringen av reglenng av över- och underskott och hyressättningen år kärnan i avtalet mellan

kommunen och Hyltebostäder. Kommunen skriveri sftt förslag att Hyltebostäder ska behålla över-

och underskott över årsskiftena med ett nollresultat över tid som mål. Uppstår underskott ska hyran

höjas och vice versa. Hyrorna sätts två år innan verksamhetsår och ska anpassas till budgetdirektiv.

Hyltebostäder anser inte att denna modell är acceptabel av flera skäl. Dels flyttas en ekonomisk risk

över från komm unen till Hyltebostäder, då Hyltebostäder får agera buffert åt kommunen. Dels

uppstår en uppenbar risk att den negativa trenden som irtvecklingen av drifts- och

underhållsbudgeten hittills följt ytterhgare förstärks, vilket vi nu ska visa.

Som beskrivns i tichgare avsnitt har underhållsbudgeten sedan Hyltebostäder tog över

fastighetsskötseln pressats nerät rejält. Kommunens förslag innebär att Hyltebostäder framöver

måste budgetera med en buffert för att säkra sig mot kommande underskott två år fram i tiden.

Samtidigt är vi ej fria att höja hyrorna hur som helst utan ska följa budgetdirektiv, och hittills har

kommunen ej tillåtit full kostnadstäckning vid hyreshöjningarna. Resultatet blir då att vi i första hand

får skära ner på underhållskostnader. Det finns goda skål att anta att om Hyltebostäder klarar av att

visa upp ett överskott i driften av de kommunala fastigheterna så kommer detta att följas av ett krav

på ytterligare minskning av hyran. Det är detta som är grundproblemet i kommunens avtalsförslag,

de tendenser till negativ utveckling för drift. och underhållsbudgeten, som vi sett redan under första

året efter overtagandet, kommer att förstärkas ytterligare i en nedåtgående spiral som slutar med en

i stort sett utraderad underhållsbudget. Vi kommer i föllande stycken visa att även andra delar av

kommunens förslag kommer att förstärka dessa effekter ytterligare.

Kommunens föreslår att 2012 års resultat ska hanteras enligt följande; cirka 2,5 miljoner ska

överföras direkt till Hyltebostäder medan resterande 2 miljoner ska täckas av kommande överskott.

Denna lösning skulle tvinga Hyltebostäder att budgetera ytterligare 0,5-1 miljon i överskott, vilket

självfallet skulle förstärka den nedåtgående spiralen kraftigt.

1kommunens förslag vill man också införa en lokalbank för vakanta lokaler som ska finansieras med

ett påslag på hyran om 1 %, cirka 0,5 miljoner. Detta motsvarar ungefär de ytor som i dagsläget är

vakanta, vilket gör att Hyltebostäder behöver ta ytterligare höjd för eventuellt tillkommande

vakanser vid budgeteringen.

Avtalsförslaget innehåller även en skrkning om att avtal ska upprättas mellan liyhebostäder och

respektive verksamhet, oklart varför. Detta innebår att ovanstående system ska appliceras på varje

verksamhet, det vill säga vissa verksamheter kan göra överskott medan andra gör underskott, nåsta

år kan situationen vara den omvånda. Detta kommer att innebära en tillkommande administrativ

börda för Hyltebostäder som måste finansieras.

Kommunens förslag kommer alltså att innebära ett kraftigt försämrat underhåll för kommunens

fastigheter med överhängande risk för kapitalförstörelse och därmed behov av ytterligare akuta

investeringar inom en snar framtid. Hyltebostäder kommer att tvingas att frångå

sjålvkostnadsprincipen och budgetera med ett överskott. överskottet ska tikka; återhämtning av
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tidigare underskott, försakring mot kommande underskott, försäkring mot vakanser, ränta på kapital

samt kostnad för att administrera systemet. Utan att sätta siffror på storleken av detta överskott år

de orimfigt att förvänta sig något annat än att underhållsbudgeten kommer att utarmas totalt.

6. Hyttebostäders förslag till förvaltningsavtal

Hyltebostäder har tagit fram ett eget koncept till hur ett förvaltningsavtal bör utformas. Fokus i vårt

förslag är att ge kommunen en god fastighetsskötsel med fortsatta förbättringar av både kvaliteten

och kostnadseffektiviteten. Målet år att kommunens ska få en långsiktig och hållbar

fastighetsekonomi, viket innebär skötselkostnader som är under kontroll och ett höjt värde på

kommunens fastighetsbestånd. Vidare kommer man att få nöjda verksamheter som trivs i sina

lokaler. För att uppnå detta krävs att den negativa trenden för drifts- och underhållsbudgetens

utveckling bryts och ersätts med en svagt uppåtgående trend som visats i figur 4. Vidare anser

Hyttebostäder att det år viktigt att värna självkostnadsprincipen i samarbete med kommunen.

Hyltebostäder ska inte gå i vinst på avtalat men ska heller inte riskera att drabbas av vare sig direkta

eller indirekta kostnader på grund av samarbetet. För att uppnå ett lyckat samarbete tycker vi att det

är viktigt att parterna kan Ertapå varandra och ha en tydlig rollfördelning. Vårt förslag har dårför

utformas så att man uppnår en hög grad av transparens och förntsägbarhet. Det skapas även ett

tydligt gränssnitt mellan Hyltebostäder och kommunen där kompetensen styr, Hyltebostäder sköter

fastighetsförvaltning och kommunen intern resursfördelning och riskhantering. Nedan följer en

redovisning av hur de viktigaste punkterna i ett kommande avtal ska utformas enligt ovan

presenterade koncept.

Parter: Förvaltningsavtalet fungerar som ett hyresavtal mellan kommun och Hyttebostäder där

kommunstyrelsen hyr ut hela sitt bestånd till Hyltebostäder, som i sin tur hyr tillbaka hela beståndet

till kommunstyrelsen. I praktiken fungerar samarbetet på detta sätt redan idag. Kommunstyrelsen

upprättar 1sin tur egna interna avtal med verksamhetema om den så önskar.

Hyresdebitering: Hyran debiteras rnånadsvis, två månader i förskott. Detta gör att Hyltebostäder

alltid har en månadshyra extra i kassan för att hantera likviditeten i förvattningen av kommunens

fastigheter. Med denna debiteringsmodell behöver kommunen inte erlägga någon ränta på det

rörelsekapital som omsätts vid förvaltningen av kommunens fastigheter.

Reglering av över- och underskott: Detta är den absolut viktigaste punkten för Hyltebostäder, på

vilken hela samarbetet hänger. Över- och underskott ska regleras till fullo vid utgången av varje år.

Detta är ett måste för att åstadkomma en hållbar fastighetsekonomi, utan denna modell för

resultatreglering kommer underhållsbudgeten att urholkas. Det är också ett måste ur Hyltebostaders

perspektry, kommunen måste bära hela kostnaden för förvattningen av kommunens egna fastigheter

årligen och inte använda Hyltebostäder som buffert. Med nedan beskrivna hyressättningsprocess bör

under- och överskotten framöver bli ganska små.

Hyressättning: I grunden är det behoven i fastighetsförvaltningen, i form av Hyttebostäders budget

för skötseln av kommunfastigheterna, som ska styra hyressättningen. I praktiken sker det i forma av

en iterativ process mellan Hyltebostäder och kommunstyrebe som tar sin start i kommunens MRP-

process där en preliminår hyra förhandlas fram mellan parterna. For att uppnå transparens och

förutsägbarhet kommer Hyltebostäder att i största möjliga mån ta fram ett ramverk med

justeringsregler för hyrans olika komponenter. Det kan röra sig om diverse index, volymförändringar
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och skotselplaner som kopplas till hyreskomponenter. Hyran revideras sedan inför verksamhetsår i

en ny process. Detta kommer medföra att över- och underskotten vid verksamhetsårets slut kommer

att bli relativt små.

Administration och riskhantering: För att hantera regleringen av över- och underskott samt

hyressättningen skapas förslagsvis en fastighetsbuffert under kommunstyrelsen. Hyressättningen

internt gentemot nämnderna och övrig intern kommunal administration hanteras av

kommunledningskontoret.

Reglering av underskottet 2012: Underskottet regleras, inklusive ränta, till fullo före utgången av

2013. Som tidigare nämnts kan drygt 1 miljon aktiveras i kommunens investeringsprojekt och

resterande får belasta 2013 års resultat.

Vakanser: Eftersom kommunstyrelsen hyr hela beståndet av Hyltebostäder uppstår aldrig vakanser

mellan parterna. 1praktiken kommer kommunen såklart ha tomma lokaler, för vilka

kornmunstyrelsen träder in som hyresgäst i kommunens interna system.

Löpande uppföljning: Som tidigare nämnts ska samarbetet vara transparant och förutsägbart för

kommunen. Det är därför viktigt att det etableras former för en löpande rapportering och dialog om

både verksamhet och ekonomi. Detta kan exempelvis innebära månadsvis rapportering till

kommunens fastighetsgrupp och till ekonomikontoret och kvartalsvis uppföljning av verksamhet och

ekonomi i kommunstyrelsen.

7. Slutsats och förslag till beslut

Samordningen av fastighetsförvaltningen mellan Hyttebostäder och kommunen har hittills i stort sett

varit framgångsrik. Förvaltningen av kommunens fastigheter har blivit både kostnadseffektivare och

kvalitetsmässigt bättre. Hyltebostäder har alltså lyckats vända en situation med negligerade

myndighetskrav och konsekvent eftersatt underhåll som var statusen på kommunens

fastighetsskötsel före övertagandet. Det förbättringsarbete som Hyttebostäder bedriver har bara

börjat och det återstår mycket att åstadkomma. För att lyckas med detta krävs stabila och långsiktiga

förutsättningar för Hyltebostäder. Först når dessa förutsättningar är uppfyllda kommer det att bli

möjligt att verkligen generera mervärde för kommunen i form av långsiktig kostnadseffektivisering,

kvalitetshöjning och höjt fastighetsvärde.

Hyltebostäder hari detta remissvar visat att kommunens förslag ej ger stabilitet och långsiktighet

utan snarast det motsatta. Det innehåller ett antal mekanismer som har det gemensamt att de

påverkar underhållsbudgeten negativt vilket leder till en total urholkning av fastighetsunderhållet. Vi

har även visat att dessa mekanismer är tydliga redan i nulaget, knappt två år efter att Hyltebostäder

tog över förvaltningen av kommunens fastigheter, och att underhMlsbudgeten redan 2014 kommer

att nå en alarmerande låg nivå. Risken är överhängande för kapitalförstörelse med behov av nya

akuta underhållsinvesteringar inom en snar framtid.

Hyltebostäder har tagit fram ett eget koncept till hur ett avtal bör utformas. Kärnan i avtalet är årlig

resultatreglering och en aktiv, verksamhetsorienterad budgetering och hyressättning. Genom en

löpande dialog mellan Hyttebostäder och kommunstyrelsen ökar transparensen och ett partnerskap

kan utvecklas. Vårt avtal ger Hyltebostäder stabila och långsiktiga förutsättningar och kommunen en

god fastighetsskötsel och långsiktigt hållbar fastighetsekonomi.

9



Hyltebostäder föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

2012 ks resultat regleras till fullo, inklusive rånta, fore utgången av 2013

över- och underskott regleras årligen mellan parterna.

en extern part med kompetens inom juridik och fastighetsekonomi anlitas för att skriva ett

avtal som bygger på Hylteboståders koncept.

Vice ordförande Verkstållande funktionär

Lars Sundberg Claes hansson
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Olof Larsson, ekonomichef
Tfn: 0733-71 83 83
E-post: Olof.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

Tjänsteskrivelse reglering av resultat mm mellan Hyltebostäder och 
kommunen
Sammanfattning
Bakgrund 
Förvaltningsavtalet med stiftelsen Hyltebostäder är ännu inte underskrivet. Det finns två frågor som 
försvårat processen. Dels frågan om friställda lokaler, dels balanseringen av resultatet mellan åren. 
Ärendet är brådskande eftersom det måste behandlas av kommunfullmäktige i december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2013-10-15, § 281, att delegera till 
ordförande och vice ordförande att remittera ett komplett förvaltningsavtal till Hyltebostäder. 
Ärendet tas upp för behandling i arbetsutskottet 19 november.

Förvaltningsavtalet
Förvaltningsavtalet i sin nuvarande form finns redovisat i bilaga. De ovan nämnda frågorna om 
balansering av resultat och hantering av friställda lokaler behandlas i denna tjänsteskrivelse. 

Reglering av överskott och underskott och behovet av hyresjusteringar

Stiftelsen Hyresbostäder (SH) föreslås behålla uppkomna över- och underskott över årsskiftena. 
Överskott minskar behovet av kommande hyreshöjningar, underskott kan öka detta behov. 
Hyreshöjningar måste dock anpassas till de budgetdirektiv som gäller för kommunens verksamheter. 
Hyresnivån ska vara sådan att förvaltningen av kommunens fastigheter över tid ska uppvisa ett 
nollresultat. 

Inför varje budgetprocess ska en dialog föras mellan beställande nämnd och SH om volymer och så 
långt möjligt även kvalitet senast i oktober två år före genomförandet. Dialogen är en följd av 
nämndernas omvärldsanalyser innan dess. Eventuella uppsägningar av lokaler måste ske i samband 
med denna dialog, för att den totala lokalvolymen ska vara känd så att nya hyror (anpassade till 
budgetdirektiven) kan fastställas senast i december två år före genomförandet och finnas med i de 
budgetramar som beslutas av fullmäktige inför kommande budgetprocess. Eventuella undantag ska 
behandlas och beslutas av lokalförsörjningsgruppen (se nedan).  

Dessa regler innebär att hyrorna för 2016 fastställs i samband med beslutet om 
planeringsförutsättningar för MRP 2016-2018 i december 2014. Ej planerade förändringar i 
lokalvolymen 2015 regleras i budgetprocessen därefter, d v s oplanerade, oförutsedda lokalbehov 
2015 beaktas först i hyressättningen för MRP 2017-2019. 

Reglering av underskottet från 2012

Underskottet 2012 (ca 4 mkr) kan vara för stort för att helt regleras i kommande hyressättning.  Den 
del som avser moms (ungefär hälften av underskottet) föreslås belasta kommunens resultat 2013. 
Resterande underskott på ca 2 mkr bör kunna inarbetas om de effektiviseringsvinster som förutsattes 
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vid överföring av fastighetsförvaltningen till SH genomförs kommande år så att underskottet från 
2012 blir täckt av motsvarande överskott.  

Uppsägning av lokaler

Som nämnts tidigare ska en nämnd som vill frånträda en lokal säga upp kontraktet senast i oktober 
två år före, d v s 14 månaders uppsägningstid gäller. Innan uppsägning görs ska en 
lokalresursplaneringsgrupp (=fastighetsgruppen) avgöra om lokalen är uthyrningsbar, möjlig att sälja 
eller läggas i lokalbanken (se följande avsnitt om lokalbank).

Kostnad för uppsagda lokaler

På samtliga lokalhyror görs ett pålägg med 1 % för att täcka kostnaden för uppsagda lokaler. Detta 
ger ca 500 tkr. Eftersom detta ger en intäkt hos SH ska även kostnaden för uppsagda lokaler ligga 
där. Över-/underskott för uppsagda lokaler ingår i verksamhetens totala resultat.

Lokalbank

Lokalresursplaneringsgruppen prövar om uppsagda lokaler kan användas i någon av kommunens 
verksamheter. Finns ett långsiktigt behov inom snar framtid kan lokalen tillfälligt läggas i 
lokalbanken som finansieras via 1 % - pålägget, som kan ses som en riskpremie som hyresgästen 
betalar för att kunna lämna lokalen efter uppsägningstidens slut. Att lägga lokaler i lokalbanken bör 
endast ske undantagsvis. Lämpligare är att avveckla lokalerna genom försäljning om de inte anses 
behövas för kommunens verksamhet inom överskådlig tid. Om det tar alltför lång tid att sälja ett 
objekt kan det lyftas ur hyressystemet för att inte belasta detta alltför mycket. Kostnaden för detta 
objekt bör då överföras till kommunstyrelsen och finansieras genom tilläggsanslag.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2011 om överföring av kommunens fastighetsförvaltning till 

stiftelsen Hyresbostäder.
 Förslag till förvaltningsavtal (bilaga)

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 upprättat förslag till förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen Hyresbostäder 

undertecknas av parterna
 genom hyreshöjningar anpassade till budgetdirektiven ska fastighetsförvaltningen över tid ge ett 

nollresultat
 över- och underskott i verksamheten ett enskilt år överförs till året därefter
 den del av underskottet 2012 som avser moms belastar resultatet 2013
 kostnaderna för friställda lokaler täcks av ett påslag på hyrorna
 kommunens lokalbehov samordnas av en lokalplaneringsgrupp inför budgetprocessen varje år

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef
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Beslutet skickas till:

Bilaga Förvaltningsavtal ang Hylte kommuns lokalförsörjning

Läggs in här 
Observera att stiftelsen Hyresbostäder ska förkortas SH (se inledningen i avtalet, sid 4) inte HB, som 
det står på några ställen (sid 5 och 6)



 

  

 
 

 

 

 

Förvaltningsavtal 
mellan Hylte kommun och Stiftelsen 

Hyltebostäder 
  2012-01-01 
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ALLMÄNT 
Allmänna utgångspunkter för förvaltningsavtal 

Mellan Hylte kommun, nedan kallad HK, och Stiftelsen Hyltebostäder, nedan kallat SH skall följande 
Förvaltningsavtal gälla för blockförhyrning, uthyrning och förvaltning av kommunala verksamhetslo-
kaler. 

Förvaltningsavtalet reglerar samtliga avtalsförhållande mellan HK och SH gällande leverans av För-
valtningstjänster inklusive generella normer och regler för hantering av blockförhyrning av kommu-
nens verksamhetsfastigheter.   

Förvaltningsavtalet ska utföras i överensstämmelse med förvaltningsavtalets samtliga ingående hand-
lingar och bilagor, se 1.1 Förteckning över handlingar. 

Kommunens fastighetsbestånd består till största del av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor 
och service samt omsorgsfastigheter m.m. (ca 45  000 kvm LOA). I beståndet finns även fritidslokaler 
i form av badanläggningar och sporthallar, se bilaga 1.  

 Parter 
Hylte kommun (HK) 

Kontaktuppgifter 

Stiftelsen Hyltebostäder (SH) 

Kontaktuppgifter 

Ombud 

Kontaktuppgifter 

 
Förteckning över handlingar i avtalet 

01 Förvaltningsavtal   

02 ABFF 04  

03 Aff-definitioner 04  

04 Ingående bilagor 

 04:1 Bilaga 1, Objektsbeskrivningar - Fastighetslista 

 04:2 Bilaga 2, Tekniska arbetsuppgifter / gränsdragningslista 

                04:3 Bilaga 3, Öv gränsdragningslista fasth.ägare-verksamhet 
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  ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNING 
Förvaltning 

Stiftelsen Hyltebostäder ska på uppdrag av Hylte kommun förvalta de kommunala verksamhetsfastig-
heter, som ingår i bilaga 1, samt därefter tillkommande objekt i enlighet med nytecknade enskilda ob-
jektsavtal. 

Med förvaltning av fastigheterna avses såväl ekonomisk och administrativ förvaltning, teknisk för-
valtning samt drift och underhåll. Denna förvaltning har tidigare utförts av kommunens tekniska enhet 
där all personal nu har erbjudits övergång till Stiftelsen Hyltebostäder. Kommunen kommer efter den 
1 januari inte att ha någon fastighetsförvaltande verksamhet eller personal i egen regi.  

”I och med detta förvaltningsavtal ska Stilftelsen Hyltebostäder förvalta kommunens verksamhetsfas-
tigheter som om det var Stiftelsen Hyltebostäders egna fastigheter.” 

Under avtalstiden kan förändringar i fastighetsbeståndet komma att ske beroende både på förändringar 
i lokalbehovet och på grund av strategiska överväganden angående kommunens fastighetsägande.  

 

Blockförhyrning 

Övergripande 

Hylte kommun blockförhyr samtliga hyresobjekt till Stiftelsen Hyltebostäder. För samtliga ingående 
hyresobjekt tecknas separat hyresavtal jämte erforderliga bilagor som överensstämmer med detta För-
valtningsavtal.  

 Parterna upprättar ett separat blockhyresavtal där stiftelsen hyr samtliga fastigheter i objekts-
listan, se bilaga 1. Hyran skall motsvara kommunens självkostnader inkl. administrativa 
kostnader för fastigheterna, bilagan revideras vid förändrat antal objekt. 

 De kommunala verksamheterna som använder lokalerna tecknar sedan separata hyresavtal 
med stiftelsen. Hyran skall motsvara SH självkostnad per objekt. 

 Kommunen ansvarar för att ett bemyndigat ombud företräder kommunen i samtliga förhand-
lingar med stiftelsen. 

 Om inget annat anges i det enskilda hyresavtalet tillämpas beskrivning och gränsdragnings-
lista enligt bilaga 2 Tekniska arbetsuppgifter och gränsdragningslista och bilaga 3 Övergri-
pande ansvars och gränsdragningslista. Eventuella ändringar i dessa beskrivningar och 
gränsdragningslistor kan endast utföras gemensamt mellan kommunchef och stiftelsens VF, 
verkställande funktionär. 

 Part ska utan dröjsmål underrätta motparten om denne upptäcker större skador eller andra vä-
sentliga omständigheter av betydelse för Fastighetsbeståndet. SH ska utan dröjsmål till HK 
rapportera alla betydande incidenter som uppkommer eller som kan uppkomma vilka har en 
direkt påverkan på HK:s fastighetsbestånd. 

Normer och regler för hyresavtal 

Vid utformning av de enskilda hyresavtalen skall följande normer vara vägledande såvida inget annat 
enskilt överenskommes: 

 Hyrestiden löper årsvis och följer MRP-processen (Mål- och resursplanen) enligt kommun-
styrelsens anvisningar. Möjlighet finns att teckna externa hyresavtal om maximalt tre år med 
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som mest 9 månader uppsägningstid, KS, kommunstyrelsen  kan bevilja undantag gällande 
hyrestiden. 

 Lokalerna skall normalt hyras ut inklusive samtliga förvaltnings- drift- och skötselkostnader, 
om inget annat överenskommes mellan kommunchef och stiftelsens VF.  

 Kvalitets och servicenivåer för förvaltningen,inklusive drift och skötsel skall utformas i relat-
ion till fastighetsbeståndets specifika förutsättningar och karaktär och gällande myndighets-
krav samt utifrån verksamhetsmässiga krav och behov. Skötsel anpassas efter varje objekts 
behov för att vidmakthålla värdet i fastigheten. 

 Både HK och HB ska jobba för att minska energiförbrukningen. 

 HB skall följa upp energiförbrukningen, föreslå lösningar och investera i energibesparande 
åtgärder. 

 SH utför och bekostar erforderligt planerat och löpande underhåll av lokalerna med av denne 
tillhandahållen inredning. 

Myndighetskrav och verksamhetsanpassningar i relation till hyresavtal 

För uppfyllande av myndighetskrav, som kan framställas av försäkringsbolag eller myndighet oavsett 
om de föreligger redan på tillträdesdagen eller uppkommer senare, gäller följande: 

 Stiftelsen åtar sig att uppfylla de myndighetskrav som ställs på verksamheterna, men förbe-
håller sig rätten till hyresjustering till följd av nödvändiga investeringar eller ökad tillsyn och 
skötsel i samband med detta. 

 De investeringar eller underhållskostnader som uppkommer till följd av ej uppfyllda myn-
dighetskrav ska betraktas som verksamhetsanpassningar för kommunen och därmed behand-
las i enlighet med vad som beskrivs nedan. 

 Detsamma gäller för åtgärder som krävs till följd av lagstiftning, förordning eller andra be-
stämmelser avseende tillgänglighet till och handikappanpassning av förhyrda lokaler. 

Kostnader i samband med verksamhetsanpassning 

 Alla anpassningar skall regleras som tillägg till hyresavtalet, där åtgärdens ekonomiska livs-
längd beaktas. Alla tillägg till hyresavtalet skall beställas via kommunchef.  

 Överenskommen prisjustering skall göras i samband med tidpunkten för anpassningens 
ibruktagande om inget annat överenskommes mellan kommunchef och stiftelsens VF. 
 

1 OMFATTNING AV FÖRVALTNINGSÅTAGANDE 
Förvaltningsavtalet bygger på en s.k. total förvaltning och det åligger SH, såvida annat inte uttrycklig-
en föreskrivits, att välja lösning och arbetsmetoder för att uppfylla de krav som ställts av HK samt gäl-
lande myndighetskrav, hyresavtal och övriga kravställningar på fastighetsägares ansvar.  Det innebär 
att SH ska svara upp med rätt bemanning vid varje tidpunkt och med personal med nödvändig kompe-
tens för Förvaltningsavtalets genomförande i samtliga delar. 

Förvaltningsavtalet omfattar en total förvaltning av kommunens ingående objekt och fastigheter enligt 
bilaga 1. 
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Omfattningen är enligt nedan övergripande beskrivning: 

• Ekonomisk och administrativ förvaltning 

• Uthyrning, kontraktsskrivning 

• Teknisk förvaltning (planerat underhåll, myndighetsbesiktningar m.m.) 

• Teknisk drift (tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll) av mark, byggnad inre/yttre, 
tekniska installationer m.m..  

• Akut felavhjälpande underhåll 

• Beredskap dygnet runt 
 

Övergripande beskrivning av förvaltningsåtagande: 

Ekonomisk och administrativ förvaltning omfattar bla löpande ekonomisk administration, budgetering 
och uppföljning. Ekonomisk förvaltning skall samordnas med HK ekonomienhet och anvisningar upp-
rättade av HK skall följas. 

Teknisk förvaltning omfattar bla nyckelhantering, teknisk planering och genomförande, myndighets-
besiktningar samt försäkringsfrågor m.m. 

Teknisk drift omfattar bla tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll av tomtmark, byggnad inre, bygg-
nad yttre, tekniska installationer, elsystem samt transportsystem m.m. 

I SH:s åtagande ingår att utföra akut och felavhjälpande underhåll. Felanmälningar ska hanteras med 
skyndsamhet, varierande beroende på felets art och olägenhetsgrad, och felavhjälpning ska ske vid ut-
lovade tider med kvittens till kunderna efter utförda åtgärder.  

För kostnadsansvar för skadegörelse gäller: 
Invändigt: Kommunens ansvar under tid då kommunen har verksamhet i lokalerna 
Utvändigt: Kommunens ansvar endast om det kan påvisas att verksamheten är ansvarig 

Övrig tid ansvarar HB 

Närmare beskrivning av samtliga arbetsuppgifters omfattning och innehåll samt gränsdragningar i 
funktionsansvaret framgår av bilaga  3 Tekniska arbetsuppgifter i relation till Kommunala verksam-
hetsfastigheter.   

2 UTFÖRANDE 
2.1 Hylte kommuns kvalitetskrav 

SH ska utföra samtliga delar av Förvaltningsavtalet med hög kvalitet och personligt engagemang och i 
enlighet med kvalitetsmålen.  

Arbetsmetoder och hjälpmedel ska väljas med hänsyn till förvaltningsobjektens långsiktiga under-
hållsstatus, kvalitets- och miljöaspekter samt anpassas till pågående verksamheters behov och krav-
ställningar i förvaltningsobjekten. 

Samtliga arbetsuppgifter ska utföras på ett fackmannamässigt och serviceinriktat sätt i enlighet med 
Förvaltningsavtalet och vedertagen praxis. 
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SH ska utföra Förvaltningsavtalet på ett sådant sätt att HK uppfyller samtliga krav som ställs på HK i 
egenskap av fastighetsägare.  
 

2.2 Hylte kommuns miljökrav 

SH ska utföra sitt arbete i enlighet med miljömålen och enligt miljöbalken.  

3 TIDER 
3.1 Avtalstid, uppsägningstid, förlängning 

Avtal om blockförhyrning gäller tills vidare och kan avslutas enbart genom beslut av KF, kommun-
fullmäktige. 
 

3.2 Tid för utförande av akut och övrigt felavhjälpande underhåll 

Utförande av felavhjälpande underhåll ska påbörjas senast vid tidpunkter som är förtecknade i nedan 
tabell, efter anmälan respektive automatisk indikering av driftstörning eller efter uppkommet annat 
behov. Med begreppet ”påbörjande” avses att personal med rätt fackkunskap inställt sig på platsen för 
utförande av arbete. 

Åtgärdstyp/behov Verksamhets-
lokaler 

Anmälan un-
der arbetstid 

Verksamhets- 
lokaler 

Anmälan öv-
riga tider 

Bostäder 
 

Anmälan un-
der arbetstid 

Bostäder 
 

Anmälan öv-
riga tider 

Inställelsetid för utförande av 
akuta underhållsåtgärder  

60 minuter 60 minuter 60 minuter 60 minuter 

Inställelsetid för utförande av 
övrigt felavhjälpande underhåll  

3 arbetsdagar  3 arbetsdagar 3 arbetsdagar  3 arbetsdagar 

 

Till akut underhåll räknas A-larm  i befintliga övervakningssystem, och åtgärder för att avhjälpa bris-
ter som kan leda till personskada och egendomsskada t ex driftstörningar på hissar, nödbelysning och 
frys- och brandvakter. Insatser för personsäkerhet prioriteras framför avhjälpande av teknisk driftstör-
ning. 
 

4 ANSVAR 

4.1 Ansvar tredje man 

Med tillägg till ABFF punkt 30 föreskrivs att SH övertar HK:s strikta ansvar mot tredje man jämte fö-
rekommande fastighetsägar- och byggherreansvar för skada som uppkommer till följd av Förvalt-
ningsavtalets utförande. 
 

 

 



Förvaltningsavtal Hylte kommun / Stiftelsen Hyltebostäder  Förvaltningsavtal| sid 8 (8) 

 

  

4.2 Försäkringar    

Om part orsakar skada som ersätts av den andra partens försäkring, betalas självrisken av den part som 
orsakat skadan. 
 

4.3  Brandskydd 

Ansvaret för Systematisk Brandskyddsarbete (SBA) och samordningen av brandskyddet åvilar HK. 
För beskrivning av arbetsuppgifter avseende systematiskt brandskyddsarbete. 

SH ska tillse att det i för förvaltningen av HK:S ingående fastigheter i skälig omfattning hålls godkänd 
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. 

 SH ska även i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller be-
gränsa skador till följd av brand. 

 

4.4 Systematiskt brandskyddsarbete 

Brandskyddsansvarig ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. SH:s personal ska 
ha erforderlig brandskyddsutbildning. För mer information se lagen om skydd mot olyckor samt MSB, 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Detta Förvaltningsavtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 

Ort och datum: 

 

Henrik Erlingson   Tord Wahlström 

Hylte kommun    Stiftelsen Hyltebostäder 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 

 

Per Borg    Claes Johansson 

Hylte kommun    Stiftelsen Hyltebostäder 

Kommunchef   Verkställande funktionär 

 



Bilaga 1  
 
 
 
 
 
 
 

Objekts/Fastighetslista 
Kommunala verksamhetsfastigheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Objektslista blockförhyrda fastigheter - Hylte kommun 
    
    
VHT Namn Fastighet KVM 

 Objekt 300, Kommunhuset Västra Hylte 1:173  
91010 SBK  835 
91010 ANK IFO  200 
91010 ANK flykting   35 
91010 ANK arbetsmarknad  35 
91010 KLK  688 
91010 OK  319 
91010 Apoteket  147 
91010 Nordea  197 
  Summa 2 456 
 Objekt 301,  Centrumhuset Västra Hylte 1:101  
91010 Bibliotek  887 
91010 ANK  267 
91010 ANK (Handtaget)  70 
91010 KLK (Arkiv)  346 
91010 Arbetsförmedlingen  222 
91010 Försäkringskassan  34 
91010 Systembolaget  346 
91010 Restaurang   138 
  Summa 2 310 
 Objekt 305, Lärcentrum Västra Hylte 1:225  
91010 ANK 3200  777 
91010 BUK 6400, objekt 608  438 
  Summa 1 215 
 Objekt 320, RC Hyltebruk Stora Hässlehult 1:47  
91012 Räddningstjänst  1 528 
 KLK (kerfi)  42 
 Utförarenheten  362 
 Hantaget, projekt 631  58 
 KLK serverrum  218 
 VA förråd  183 
 Racingteam  22 
  Summa 2 414 
 Objekt 322, Unnaryds RC Unnaryd 4:57  
91012 Räddningstjänst Summa 158 

 Objekt 349, Bårrum 
Unnaryd 3:14 (Unnaryds 
församling)  

91070 OK Summa 40 
 Objekt 354, Paviljong Unnaryd Unnaryd 11:2  
91070 OK  179 



91070 Tandläkare  31 
 Objekt 410-417, Örnahallen Örnabäckshult 1:311 + 1:334  
91040 ANK Summa 4 331 
 Objekt 420, G:a idrottshallen Västra Hylte 1:126  
91040 ANK Summa 1 457 
 Objekt 421, Unnaryds sporthall Unnaryd 4:57  
91040 ANK Summa 1 590 
 Objekt 422, Örnvallen  Örnabäckshult 1:296  
91040 ANK Summa 600 
 Objekt 427, Torulund Torups Prästgård 1:23  
91040 ANK Summa 284 
 Objekt 428 Ridhuset Rydö 1:19  
91040 ANK Summa 2 360 
 Objekt 607, Vildmarksgymnasiet Unnaryd 2:78  
91060 BUK Summa 2 591 
 Objekt 609, Lärlingsprogrammet Västra Hylte 1:184 (ägs av Bofast)  
91060 BUK Summa 825 
 Objekt 610-612, Örnaskolan Örnabäckshult 1:334 + 1:365  
91060 BUK  9 233 
91030 Kost  624 
  Summa 9 857 
 Objekt 615, Elias Fries skola Staffansbo 1:156  
91060 BUK Summa 2 404 
 Objekt 616, Torups skola Torups Prästgård 1:12  
91060 BUK  3 372 
91030 Kost   149 
  Summa 3 521 
 Objekt 617, Kinnareds skola Kinnared 8:1  
91060 BUK  1 750 
91030 Kost  103 
  Summa 1 853 
 Objekt 619, Rydö skola Rydö 2:61  
91060 BUK  1 033 
91030 Kost  60 
  Summa 1 093 
 Objekt 620, Landeryds skola Linnås 1:43  
91060 BUK Summa 930 
 Objekt 622, Unnaryds skola/förskola Unnaryd 11:1  
91060 BUK  2 673 
91030 Kost   68 
  Summa 2 741 
  Objekt 641, Sörgården Örnabäckshult 1:8  
91060 BUK  958 
91030 Kost  37 



 Objekt 652, Sunnanäng Unnaryd 11:1  
91060 BUK Summa 230 
 Objekt 655, Kantarellen Staffansbo 1:154 (ägs av Bofast)  
91060 BUK Summa 200 
 Objekt 701, Malmagården  Västra Hylte 1:225  
91070 OK (objekt 827)  6 967 
91030 Kostenheten  257 
  Summa 7 224 
 Objekt 703, Sjölunda Sjögård 1:5  
91070 OK  3 084 
91030 Kost   397 
    
91070 Objekt 704, Gamla Folktandvården Västra Hylte 1:227  
 OK Summa 580 
  Summa 3 481 
 Objekt 710, Höstro  Långaryds Klockaregård 3:2  
91070 OK Summa 1 838 
  SUMMA 59 788 
    
    
    
Sammanställning på verksamhetsnivå   
    
91010 Kommunledning  5 981 
91012 Räddningstjänst  2 572 
91030 Kost  1 695 
91040 ANK  8 262 
91060 BUK  28 559 
91070 OK  12 719 
  Summa  59 788 
  Varav Externa hyresgäster 1 137 
  Varav interna hyresgäster  58 651 
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Tekniska arbetsuppgifter och gränsdragningslista 
Kommunala verksamhetsfastigheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekniska arbetsuppgifter och gränsdragningslista 
 
Allmänt 
ANSVARSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNLEDNINGSKONTORET, STIFTELSEN 
HYLTEBOSTÄDER OCH VERKSAMHETERNA är en bilaga till avtalet för drift och skötsel mellan Hylte 
kommun och Stiftelsen Hyltebostäder. Syftet är att åstadkomma en klar ansvarsfördelning och gränsdragning, 
såväl teknisk som ekonomisk, mellan de  inblandade parterna Kommunen, Stiftelsen och de kommunala 
verksamheter som är hyresgäster. Ansvarsfördelningen skall underlätta vid kontakter parterna. 

Tillämpning 
Dokumentationen av ansvarsfördelningen är avsedd att användas som "lathund" vid tolkningsfrågor i driftskedet 
på befintlig anläggning när oklarhet råder om vem som skall göra vad och vem som skall betala. 
Vid en extern uthyrning gäller vad som där avtalats. 

BESTÄMMELSE 
Internhyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd göra kompletteringar eller ändringsarbeten i 
lokalen eller tillhörande mark. 

 

GENERELL ARBETSFÖRDELNING 
 
Kommunledningskontoret K 
KS som fastighetsägare och är ytterst ansvarig för kommunens fastigheter.  
 
Stiftelsen Hyltebostäder S 
Stiftelsen Hyltebostäder har att ansvara för fastigheternas dagliga drift. Generellt gäller 
att alla arbetsuppgifter av teknisk karaktär avseende byggnader med intilliggande mark, 
dess installationer samt fast inredning åvilar Stiftelsen, såsom: skötsel, drifttillsyn, 
kontroll, justeringar och reparationer. 
 
Kommunal verksamhet V 
På samma sätt gäller att samtliga arbetsuppgifter som kan hänföras till "verksamheten" i 
respektive lokal åvilar den verksamhetsansvarige hyresgästen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINITION AV DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 
Drift:  
Åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett 
förvaltningsobjekt. 

Tillsyn: 
Driftåtgäder som omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och 
rapportering av ev avvikelser. 

Skötsel:  
Driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, 
utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial. 

Underhåll: 
Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. 

Planerat underhåll: 
Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning 

Felavhjälpande underhåll: 
Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsätt nått en oacceptabel nivå. 

Akut felavhjälpande underhåll: 
Felavhjälpande underhåll vilket behöver utföras snarast 
 
Ansvar: Stiftelsen ansvarar för samtliga åtgärder för drift och underhåll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNSIKA ARBETSUPPGIFTER FÖR STIFTELSEN 

Periodisk tillsyn av värmeanläggning 
Exempelvis, 
Kontroll av vattennivå i anläggningen 
"- utgående temperatur/balans 
"- och beställning av bränsle 
"- brännare 
"- eventuell vattenläckage i systemet 
"- och eventuell justering av termostater 
"- och luft i radiatorer/värmesystem 
Avläsning av el, bränsle, värme & vatten för förbrukningskontroll 

Tillsyn av ventilationsanläggning 
Exempelvis, 
Okulärkontroll av fläktaggregatens funktion. 
Kontroll och eventuell justering & byte av fläktremmar. 
Kontroll och byte av filter i anläggningen. 
Kontroll av läckage från installationer i ventilationssystem alternativt regninslag i tilluftintag i anläggningen. 
Kontroll och rengöring av till- och fråndon samt textildon, gäller ej fettfilter i imkåpor. 

Tillsyn av vatten- och sanitetsanläggning 
Exempelvis, 
Kontroll av avloppsbrunnar, inklusive klämring. 
Byte av packningar i kranar. 
Justering av toalettstolar. 
Rengöring av vattenlås. 
Rengöring av fontäner. 
Åtgärda smärre ledningsstopp, samt avropa större. 
Avsyning av våtrum – allmänt. 
Kontroll av spill-, dag- och dränvatten. 
Tillsyn av el- och teleanläggning 
Exempelvis, 
Kontroll av kraftrum, fördelningsrum, gruppcentraler och övrig teknisk installation. Svara för att reservmaterial 
finns tillgängligt på avsedd plats. 
Kontroll, tillsyn och byte av batteri i batterianläggningar inom alla kategorier t.ex. brand- och utrymnings-
anläggningar, låsanläggningar, passersystem, inbrottsanläggningar, nödljusanläggningar, utrymnings-
skyltsanläggningar, styr- och regleranläggningar och reservkraftsanläggningar. 
Kontroll av funktion på jordfelsbrytare genom avprovning. 
Kontroll, tillsyn och bränslepåfyllning av reservkraftsanläggningar. Provkörning utförs av räddningstjänsten eller 
annan part enligt separat avtal. 
Okulär kontroll av åskskyddsanläggningar. 
Kontroll och justering av centralursanläggningar. 
Kontroll av KNX-system. 
Åtgärd och rapport på skadad belysning. 
Ansvara för åtgärder efter elrevisionsbesiktningar på fast egendom. 

Periodisk tillsyn av säkerhetsanläggning 
Exempelvis, 
Kontroll och tillsyn av säkerhetsanläggning. 
Kontroll av dörrmiljöer, mekanik och elektronik. 
Upprättande av rutin för samt utföra rökdetektorsbyte. 



Kontroll av brandposter och byggnadens handbrandsläckare. 
Kontroll och tillsyn av belysta nödutrymningsskyltar alternativt system för detta. 
Anläggningskontroll av hela inbrotts- och passerkontrollsanläggningen enligt SSF 130. 
Revisionsbesiktning av hela brandlarmsanläggningar och sprinkleranläggningar enlig gällande föreskrift. 

Invändig tillsyn/skötsel 
Exempelvis, 
Säkerhetskontroll för att minimera risken för brand, inbrott, elolyckor mm. 
Kontroll och justering av lås, dörrstängare, espangoletter och dylikt. 
Kontroll och byte av ljuskällor, el-kontakter och dylikt (fast installation). 
Enklare bättringsarbeten (snickeri och målning) 
Kontroll av utrymningsvägar, varnings- och utrymningsskyltar och eventuell batterifunktion för dessa, 
okulärbesiktning av brandutrustning samt funktion på branddörrar. 
Städning av apparatrum, fläktrum och driftenheter. 
Stiftelsen skall regelbundet besiktiga krypgrund, vindar och övriga dolda utrymmen. 

Utvändig tillsyn/skötsel 
Exempelvis, 
Snöskottning, sandning samt rengöring av hårdgjorda ytor i tillämplig omfattning. 
Skötsel av grönytor. 
Kontroll av husets ”regnkappa” och infästningar respektive genomföringar i denna. 
Skottning av tak åligger fastighetsägaren. Kontroll och avrop görs av stiftelsen. 
Kontroll och borttagning av istappar åligger stiftelsen. 
Rengöring av hängrännor, stuprör, lövsilar, takbrunnar samt gårdsbrunnar. 
In- och utvändig sophantering/miljöhantering i avsedda utrymmen. 

 

FELANMÄLAN UNDER ORDINARIE OCH ICKE ORDINARIE ARBETSTID 
Anmälan av större fel, misstanke om luft- och fuktproblem etc. skall göras av hyresgästen till stiftelsen. 
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REGISTER 

 
Anläggningar, mark inom tomtgräns 4 
Byggda delar, mark inom tomtgräns 4 
Överbyggnader, mark inom tomtgräns 4 
Mark inom tomtgräns  4 
HUS  5 
Väggar, hus  5 
Trappor, hus  5 
Yttertak, hus  5 
Huskompletteringar, hus  5 
Öppningar hus  6 
Golvytor inomhus  7 
Väggytor, inomhus  7 
Takytor, inomhus  7 
Rumskompletteringar, allmänt  7 
Rumskomplettering, driftsutrymmen  8 
Rumskomplettering, storkök  8 
Rumskomplettering, hygienrum  9 
Rumskomplettering, tvättrum  10 
Skyddsrum inkl utrustning  10 
VA, VVS  11 
Vatten, avlopp  11 
Gas, tryckluft 11 
Kyla  12 
Värme  12 
Luftbehandling  12 
El  12 
Belysning, värme, motordrift  13 
Ledningsnät tele  14 
Signalanläggningar  14 
Manöver och övervakningsanläggningar  14 
Telefonanläggningar  14 
Ljud- och bildanläggningar  15 
Tidgivnings- och tidkontrollanläggningar  15 
Larmanläggningar  15 
Åskskyddsanläggningar  15 
Hissar  15 
Varutransportörer  16 
Styrning, övervakning  16 
Inredning, allmänt  16 
Inredning, tavelenheter m m  16 
Inredning, förvaringsenheter  16 
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 17 
Utrymning vid brand 17 
Skydd mot uppkomst av brand 17 
Skydd mot brandspridning inom brandcell 17 
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 17 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader 18 
Bärförmåga vid brand 18 
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Anordningar för brandsläckning 18 
Brandlarmsanläggningar 18 
Elsäkerhet 18 
Övrigt 18 
Sopkärl, container och varuhantering 19 
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  Kommunen/Stiftelsen Verksamheten Kommentar 
Anläggningar, mark inom tomtgräns       
Bollplaner S    
Idrottsbanor (basket, tennis, löparbanor 
m.fl.) 

S    

Parkeringsanläggningar S     
Paviljonger för omklädning till 
utomhusplaner 

 S    

        
Byggda delar, mark inom tomtgräns       
Bassänger, sim  S    
Broar S     
Brunnar inkl. gallerbetäckning S     
Dammar S     
Fontäner S     
Fundament S     
Kulvertar S     
Murar S     
Ramper S     
Trappor S     
        
Överbyggnader, mark inom 
tomtgräns 

      

Beläggningar S     
Buskar S     
Gräsytor S     
Kantstöd S     
Planteringar S     
Plattbeläggningar S     
Träd S     
Trädstöd S     
Växter: annueller S     
Växter: perenner S     
                                                
Mark inom tomtgräns       
Belysningsstolpar, master S     
Belysningsstolpar för idrottsändamål S    
Brevlådor  S    
Cykelställ S     
Eluttag för bil S     
Flaggstänger inkl beslag & linor S     
Flaggor, svenska  S    
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Fotbollsmål S    
Grindar S     
Idrottsanordningar, stationära S    
Konstnärlig utsmyckning, stationär 
inkl. teknik 

 K    

Lekanordning, stationär S     
Linjemarkering, trafik S     
Linjemarkering, idrottsändamål S    
Linjemarkering, övriga   V   
Orienteringstavlor   V   
Papperskorgar, stationär S     
Sand för lekutrustning S     
Skyltar: hänvisningsskyltar   V   
Skyltar: trafikskyltar S     
Skärmar, skärmväggar, stationära S     
Skärmtak S     
Parkbänkar, stationära S     
Sopkärl S     
Spaljéer, fasta S     
Staket, stängsel S     
Staket, stängsel runt idrottsbanor   S    
Trädgårdsmöbler, utemöbler, fasta S   
Trädgårdsmöbler, utemöbler, lösa   V   
        
HUS       
        
Väggar, hus S     
        
Trappor, hus S     
        
Yttertak, hus S     
        
Huskompletteringar, hus       
Anordningar för takavvattning S     
Avvisare, utvändiga S     
Balkonger S     
Balkongfronter, -räcken S     
Balkonglådor   V   
Balkongskärmar, fasta S     
Brandstegar, utvändiga S     
Fasadskyltar, fastighetens S     
Fasadskyltar, nyttjarens   V   
Lastkajer S     
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TV-antenn, digitala marknätet S     
Övriga antenner/kanaler   V   
Pumpgropar S     
Ramper, utvändiga S     
Rännor, stationära S     
Skorstenar S     
Skärmtak S     
Snöräcken S     
Sopnedkast S     
Stegar, stationära, utvändiga S     
Stuprör S     
Takbryggor S     
Takfotsräcken S     
Takrännor S     
Takuppbyggnader S     
Takskyddsanordningar S     
        
Öppningar hus       
Brevinkast S     
Dörrar S     
Dörrar och fronter till hisschakt S     
Dörröppnare och dörrstängare inkl 
automatik 

S     

Entrépartier S     
Fönster S     
Fönsterglas S     
Fönsterbänkar S     
Fönsterdörrar S     
Fönsterhållare S     
Gardiner  V   
Galler  V   
Grindar S    
Jalusier, invändiga S    
Lanterniner S     
Ljuskupoler S     
Luckor S     
Lås, låscylindrar S     
Hänglås   V   
Nycklar   V Beställs via 

arbetsledare 
Stiftelsen  

Markiser   V   
Markiser, automatik   V   
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Mörkläggningsgardiner   V   
Persienner, jalusier utvändiga   V   
Portar S     
Räcken till fönsterdörrar S     
Fast solavskärmning, solskydd S     
- solskyddsfilm   V   
Säkerhetsfönster, inbrott   V   
- brandklassade fönster S     
Takfönster S     
Takluckor S     
Vikdörrar S     
Vikväggar S     
        
 
Golvytor inomhus       
Golvbeläggningar S    
Golvtrallar S     
Socklar S     
Textilmattor, heltäckande, tillhörande 
golvkonstruktion 

S     

Textilmattor, heltäckande på färdig 
golvbeläggning, lösa. 

  V   

Textilmattor, övriga lösa   V   
Ytskikt, golv, inkl markeringar på golv i 
gymnastiksal 

S     

        
Väggytor, inomhus       
Ljudabsorbenter S     
Projektionsdukar   V   
Projektionsytor, direkt på vägg   V   
Tavelkrokar   V   
Ytskikt, väggar S     
        
Takytor, inomhus       
Ljudabsorbenter, efter 2005 S     
Taklister S     
Undertak med tillhörande 
upphängningsanordningar 

S     

Ytskikt, innertak S     
        
Rumskompletteringar, allmänt       
Brandredskap, brandsläckare, fasta S     
Brandredskap, brandsläckare, punktskydd, lösa  S    
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Gångbryggor, inomhus S     
Handledare S     
Ledstänger S     
Radiatorskärmar, stationära S     
Räcken S     
Skyltar: hänvisningsskyltar, entré-, hiss-, 
korridorskyltar, uppgångstablåer, inkl 
skylthållare 

S     

Skyltar: rumsnummer, lagreglerade skyddsrum, 
utrymning m.m. 

S     

Skyltar: rumsskyltar för verksamheten   V   
Skyltar: till utrustning   V   
Stegar, stationära, invändiga/lösa för fastighetens 
drift. 

S     

Anslagstavlor   V   
Elevskåp   V   
Kapphyllor, fasta S     
Kapphyllor, lösa   V   
Klädskåp   V   
Receptionsdiskar   V   
Skrapgaller S     
Torkmattor, fasta S     
Torkmattor, lösa   V   
Sittbänkar, fasta S     
Sittbänkar, lösa   V   
Värdeskåp   V   
Växter inomhus   V   
Hyllor, fasta   V   
        
Rumskomplettering, driftsutrymmen       
Arbetsbänkar S     
Hyllor S     
Magnettavlor S     
Manöverbord, -pulpeter, -paneler för fastighetens 
drift 

S     

Materialställ S     
Stegar S     
Städredskap   V   
Städrumsinredning   V   
Städvagnar   V   
        
Rumskomplettering, storkök.       
Arbetsbänkar S     
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Bar-, serverings- & utlämningsdiskar inkl luckor, 
räcken, montrar, flaskkylar, kylmöbler, 
värmerier, värmehäll, automater. 

  V   

Fast monterade Bar-, serverings & 
utlämningsdiskar. 

S     

Bardiskar etc., tillbehör till dessa såsom kantiner, 
dispensrar, korgvagnar o dyl. 

  V   

Bord, stolar i kök, matsalar o dyl.   V   
Brickinlämningsbanor S     
Brickuppsamlingsvagnar, avduknings stationer.   V   
Bänkspisar och kokplattor S     
Diskbänksbeslag, -underreden och -skåp S     
Diskmaskiner med tillbehör S     
Draghuvar, imkåpor S     
Grillutrustning såsom stekhällar, värmerier, 
fritöser, kylar. 

S     

Handdukshängare   V   
Hushållsmaskiner såsom hushållsassistenter, 
elvispar, bröd- och grönsaksskärare, brödrostar, 
portionsvågar, mikrovågsugnar 

  V   

Hushållspappershållare   V   
Hyllor, hyllställningar   V   
Kaffebryggare i storkök S     
- kaffebryggare, övriga   V   
– kassaapparater   V   
Kyl-, avsvalnings- och frysskåp S     
Köksavfallskvarn S     
Köksfläktar S     
Köksmaskiner, stationära, såsom 
blandningsmaskiner, hetluftsugnar, kokgrytor, 
kokskåp, kok- och stekautomater, 
skalningsmaskiner, stekbord, stekskåp inkl bleck, 
vattenbad. 

S     

Matboxskåp   V   
Mathissar S     
Skåp S     
Städskåp S     
Transportvagnar, kantiner   V   
        
Rumskomplettering, hygienrum       
Armstöd S     
Badkar S     
Badrumsskåp S     
Bastuaggregat S     
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Bastuinredning S     
Behållare för handdukar och muggar   V   
Desinfektionslösningsautomater   V   
Diskdesinfektor  V  
Duschdraperier   V   
Fästbeslag till duschdraperier S     
Handduksautomater   V   
Handdukshållare, torkpappershållare S    
Handdukshängare S     
Handdukstork, inkl. el/VVS S   
Handtorkar, eldrivna  S    
Hårtorkar, stationära  S    
Hyllor   V   
Liggbänkar, vilbänkar, sittbänkar   V   
Papperskorgar för handdukar och muggar S    
Sanitetspåshållare S     
Sittskyddsautomater   V   
Skåp, stationära S     
Skärmväggar, stationära S     
Skärmväggar, lösa   V   
Skötbord, övrigt S     
Skötbord, dagis   V   
Spoldesinfektor/dekonter  V  
Stödhandtag S     
Toalettborstar med borstställ   V   
Toalettpappershållare S     
Toalettstolar S     
Torkskåp S     
Torkställ   V   
Tvålautomater S    
Tvättrännor S     
Tvättställ S     
Urinoar S     
Värdeskåp   V   
Värmeslingor S     
Väskhyllor   V   
        
Rumskomplettering, tvättrum       
Arbetsbänkar S     
Berednings- och förrådstankar för tvättmedel S     
Centrifuger S     
Manglar S     
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Torkfläktar S     
Torkskåp S     
Torkställ, fasta S     
Torktumlare S     
Tvättgodsvagnar   V   
Tvättmaskiner S     
        
Skyddsrum inkl utrustning S     
        
VA, VVS       
Distansskyltar S     
Klimatrum: utrymmen med särskilda klimatkrav 
ej avgränsade av byggnadskonstruktioner ( i 
regel prefabricerade element) t ex kylrum, 
frysrum och odlingsrum. 

S     

Klimatskåp: utrymmen med särskilda klimatkrav 
ej avgränsade av byggnadskonstruktioner t ex 
kyl-, värme- och torkskåp, frysboxar och 
frysskåp 

S     

        
Vatten, avlopp       
Avloppsanläggningar S     
Avloppsreningsanläggningar S     
Avskiljare för bensin, fett, sand o dyl. S     
Bevattningsanläggningar S     
Brandposter S     
Brandsläckningssystem S     
Dag- och spillvattenanläggningar S     
Diskbänksbeslag inkl labtrattar och armaturer S     
Dricksfontäner S     
Golvbrunnar S     
Högtrycksanläggning, ej stationära   V   
Hydroforer S     
Nödduschar S    
Spolslangar S     
Sprinkleranläggningar S     
Takbrunnar S     
Tappvattenanläggningar S     
Tryckstegringsanläggningar S     
Utslagsbackar S     
Vattenautomater   V   
Varmvattenberedare S     
Vattenreningsanläggningar S     
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Ögonduschar, fasta S    
Ögonduschar, lösa  V  
        
Gas, tryckluft       
Gasanläggningar inkl armaturer, central 
försörjning samt förvaring 

  V   

Gasapparater och gasbehållare ej central 
försörjning. 

  V   

Gasolanläggningar inkl armaturer, central 
försörjning samt förvaring 

  V   

Sprutboxar   V   
Tryckluftsanläggningar   V   
        
Kyla       
Frysanläggningar S     
Kyla i luftbehandlingsanläggningar central 
försörjning. 

S     

Kylaggregat, units, lokala (ej anslutna till 
fastighetens centrala kyl- eller 
luftbehandlingsanläggning) 

S    

Kylanläggningar S     
        
Värme       
Bränslebehållare, -tankar S     
Centralvärmeanläggningar S     
Luftvärmare S     
Markvärmeanläggningar S     
Primärvärmevattensystem S     
Radiatorer S   
Sekundärvärmevattensystem S     
Skorstenar, värme S     
Snösmältningsanläggningar S     
Solfångaranläggning S   
Stoftavskiljare S     
Värme i luftbehandlingsanläggningar S     
Värmeackumulatorsystem S     
Värmeanläggningar S     
Värmecentraler S     
Värmeslingor S     
Värmeslingor i mark S     
Värmeväxlare S     
Värmeåtervinningssystem S     
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Luftbehandling       
Anläggningar för till- och frånluft inkl filter, 
värme-, kyl- och befuktningsanläggningar. 

S     

– arbetsskåp, ventilerade   V   
– befuktningsaggregat, ej stationära   V   
Dragskåp, draghuvar i lab. S     
Fläktar, ej stationära   V   
Imkåpor S     
Kemskåp  V  
Luftbehandlingsanläggningar, central 
försörjning. 

S     

Luftrenare   V   
Skorstenar, luftbehandling S     
Skyddrumsaggregat, -don S     
Värmeåtervinningssystem S     
Spånutsug, ej ansluten till fastighetens centrala 
luftbehandlingsanläggn. 

  V   

        
El       
Elanläggningar inkl. transformator, ställverk, 
gruppcentral, reservkraft, UPS-anläggning, 
transientskydd 

S   

Kanalisation för samtliga elanläggn. S     
Kanalisation för verksamhetsmaskiner 
framdraget till väggfast brytare. 

S     

Frånbrytare till resp. maskin.   V   
        
Belysning, värme, motordrift       
Belysningsanläggningar, mark (inkl. lampor & 
lysrör) 

S     

Belysningsarmaturer för allmänbelysning, 
belysningsarmaturer för skrivtavlor, 
anslagstavlor, hänvisningsskyltar o dyl. (inkl. 
lampor & lysrör) 

S     

Belysningsarmaturer för idrottshallar S    
Belysningsarmaturer för platsbelysning, 
stationära i kök, hygienrum, tvättrum (inkl. 
lampor & lysrör) 

S     

Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom 
arbetslampor, bordslampor, golvlampor, 
sänglampor, armaturer för belysning av 
inredning t ex bokhyllebelysning, biljardbord, 
bordtennis ord m m (inkl. lampor & lysrör) 

  V   

Belysningsarmaturer för belysning av växter och 
konstnärlig utsmyckning (inkl. lampor & lysrör) 

  V   
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Belysningsarmaturer för scener o dyl, centraler. 
(inkl. lampor & lysrör) 

S     

Ljusanläggning, portabel   V   
Elinstallationer i labinredning   V   
Eluttag S     
Eluttag för bilvärmare S     
Elvärmeanläggningar S     
Fasadbelysningar S     
Fördunklingsanläggningar S     
Keramikugn   V   
KNX/styrsystem S   
Timer för kaffebryggare S     
Timer för el-spis S    
Kokplattor, lösa   V   
Kopplingstavlor o dyl. ingående i labinredning.   V   
Maskiner för nyttjarens verksamhet   V   
Nödljusanläggningar S     
Torkskåp i laboratorier o dyl.   V   
Värmeskåp, termostatskåp i laboratorier o dyl.   V   
Värmeugnar i laboratorier o dyl.   V   
UV-ljus   V   
        
Ledningsnät tele       
Gemensamma kablar/ledningar för 
fastighetsteknik 

S     

Gemensamma kablar/ledningar för verksamheten   V   
        
Signalanläggningar  S    
        
Manöver och övervakningsanläggningar       
Grind- och portmanöveranläggningar S     
Ellåsanläggningar, passersystem S     
Manöverbord, -pulpeter, -paneler för fastighetens 
skötsel och drift 

S     

Manöverbord, -pulpeter, -paneler för utrustning, 
utgörande del av inredning 

  V   

        
Telefonanläggningar       
Hisstelefonanläggningar S     
Ledningar/stamnät S    
Porttelefonanläggningar S     
Telefaxanläggningar   V   
Telefonanläggningar, inkl växel   V   
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Ljud- och bildanläggningar       
AV-utrustning   V   
Centralanläggningar för radio och TV S     
Högtalaranläggningar, stationära  S   
Hörselslinganläggningar S     
Kommunikationsradioanläggningar inkl 
antenner. 

  V   

- radiomaster S   
– musikanläggningar   V   
        
Tidgivnings- och tidkontrollanläggningar       
Fasadmur S     
Flextidsutrustningar, stämpelur   V   
Resultattavlor idrottslokaler  S   
Tidgivningsanläggningar, centralutrustning S     
Ur, lokala   V   
        
Larmanläggningar       
Branddörrkontrollanläggningar S     
Brandlarmanläggningar (centralt 
anslutna)/utrymningslarm 

S     

Brandvarnare (separata)   V   
Falsklarm   V   
Falsklarm, tekniska fel S     
Dörrkontrollanläggningar för automatisk 
stängning av dörrar vid brand 

S     

Flyglarmanläggningar S     
Hisslarmanläggningar S     
Inbrottslarmanläggningar S     
Nödsignalanläggningar S     
Personlarmanläggningar   V   
        
Åskskyddsanläggningar S     
        
Hissar       
Lyftbord S     
Person- och varuhissar S     
Personlyft, fasta skenor S     
Personlyft, lyftanordning   V   
Rulltrappor S     
Trapphissar S     
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Varutransportörer      
Kranar, telfrar, traverser: bärande delar som 
kranbanor, telferbanor, traversbanor 

  V  

Kulisstransportörer, bryggor  S   
Lyftbord, flyttbara   V  
Pelarlyft   V  
Vagnar, boxar etc. för varutransport   V  
      
Styrning, övervakning     
Styr-, regler- och övervakningsanläggningar för 
fastighetens drift 

S   

Styr-, regler- och övervakningsanläggningar för 
utrustning 

  V  

      
Inredning, allmänt     
Fast utrustning S   
Fotolabutrustning  V  
Gymnastiksalinredning såsom ribbstolar, 
bomsystem, linor& mål/korgar, 

 V  

Konstnärlig utsmyckning inkl. teknik  V  
Maskinell utrustning  V  
Badmintonnät + ställning, volleyboll nät m 
ställning, tennisnät med ställning 

 V  

Övrig gymnastiks- och idrottsutrustning  V  
     
Inredning, tavelenheter m m    
Kommunikations-, informations- och skrivtavlor  V  
Projektionsdukar  V  
Speglar i kommunikationsutrymmen och 
hygienrum 

S    

Speglar, övriga   V  
Väggskenor   V  
       
Inredning, förvaringsenheter      
Arkivhyllor, -skåp   V  
Garderober, fasta S    
Garderober, lösa  V  
Nyckelskåp för brukarens verksamhet  V  
Nyckelskåp för fastighetens drift S    
Skåp, hyllor för verksamheten  V  
Klädkrokar i kommunikations-, service-
utrymmen och hygienrum 

S     

Klädkrokar, övriga  V   
Kompakthyllor inkl räls  V   
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Medicinskåp  V   
Monterskåp  V   
Verktygsskåp, verktygstavla för brukarens 
verksamhet. 

 V  

Verktygsskåp för fastighetens drift S   
Värdeskåp, dokumentskåp, kassaskåp  V  
     
SYSTEMATISKT 
BRANDSKYDDSARBETE 

   

Brandteknisk kontroll av 
byggnadsdelar/funktioner 

S   

SBA för verksamhetens bedrivande  V  
Sammankallande till gemensam genomgång S   
     
Utrymning vid brand    
Allmänbelysning S   
Brandvarnare/larm S   
Dörrar i och mot utrymningsväg, kontroll S   
Dörrar i och mot utrymningsväg S   
Utrymningsbeslag S   
Utrymningslarm S   
Utrymningsplan vid brister S   
Utrymningsplan vid verksamhetsförändring S   
Utrymningsvägar, kontroll S   
Utrymningsvägar S   
Vägledande markering, skyltar för utrymning, 
nödbelysning 

S   

    
Skydd mot uppkomst av brand    
Eldstad S   
Rök- och avgaskanal S   
Sotning S   
    
Skydd mot brandspridning inom brandcell    
Golvbeläggning S   
Imkanal S   
Lös inredning  V  
Ytskikt och beklädnad S   
    
Skydd mot brand- och brandgasspridning 
mellan brandceller 

   

Dörrar, luckor och portar mellan brandceller S   
Genomförningar S   



 18 

Glas i brandcellsavskiljande byggnadsdelar S   
Hissmaskinrum S   
Luftbehandlingsinstallationer S   
Pannrum S   
Vägg i brandcellsgräns S   
Väggar mellan brandceller S   
Väggar mot utrymningsvägar S   
    
Skydd mot brandspridning mellan byggnader    
Brandvägg S   
    
Bärförmåga vid brand    
Bärande byggnadsdelar S   
Entresoler S   
    
Anordningar för brandsläckning    
Tillträdesväg för räddningstjänsten    
- Lucka i yttertak/vägg S   
- Dörr till lucka till vind S   
Brandgasventilation    
– Trapphus S   
Anordning för manuell brandsläckning    
– Inomhusbrandposter S  V ansvar för att 

ej blockera 
– Handbrandsläckare fast S  V ansvar för att 

ej blockera 
– Brandfiltar  V  
– Automatiska släckanläggningar S   
Åtkomlighet för räddningstjänsten    
– Räddningsvägar S  V ansvar för att 

ej blockera 
    
Brandlarmsanläggningar    
Larmknappar S   
Regelbundna kontroller S   
Revision S   
    
Elsäkerhet    
Fortlöpande tillsyn S   
Periodisk tillsyn – revision S   
    
Övrigt    
Brandskyddsdokumentation enligt BBR S   
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Ritningar S   
    
Sopkärl, container och varuhantering    
Rätt placering minst 6 m från husvägg S   
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5. Prövning av medlemskapet i West Sweden

Dnr 2012 KS0038

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §178

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §309



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-12-03 1 (1)

§   178  Prövning av medlemskapet i West Sweden
Dnr 2012 KS0038

Sammanfattning
Socialdemokraterna genom Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S) anmälde följande 
ärende vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-01-17.

Prövning av medlemskapet i West Sweden
Runt årsskiftet granskade Sveriges Radio Göteborg organisationen West Sweden. Där 
framkom uppgifter kring VDs villkor men det ställdes även frågor kring organisationens 
representation. Vidare ifrågasattes nyttan för de västsvenska kommunerna att vara 
medlemmar i organisationen. Med anledning av detta initieras därför en prövning av Hylte 
Kommuns medlemskap i organisationen. Frågor som ska ställas.

 Vilka åtgärder vidtar styrelsen för att återupprätta förtroendet?
 Hur ser den nye VDs villkor ut?
 Vilken nytta har Hylte Kommun av medlemskapet?
 Vilken framtida inriktning kommer West Sweden att ha?

Hylte Kommuns prövning bör lämpligen ske efter West Swedens stämma i vår.

Vid West Swedens föreningsstämma 2012-05-11 beslutade man uppdra åt styrelsen att 
utreda och lägg förslag på organisationens framtida inriktning, organisation och 
finansiering. Detta ärende behandlades vid en extrastämma 2012-11-09 där Lennart Ohlsson 
(C) deltog som Hylte kommuns ombud. Stämman beslutade bl a att ge styrelsen i uppdrag 
att till ordinarie stämma 2013 presentera beslutsunderlag rörande West Swedens framtida 
organisation och finansiering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-13, § 338, att ärendet skulle återkomma 
till arbetsutskottet efter West Swedens ordinarie stämma 2013. 

Ordinarie stämma hölls 31 maj liksom senare en extra stämma. Inför West Swedens extra 
stämma 31 oktober 2013 hade föreningen begärt in en avsiktsförklaring från varje medlem 
avseende om man hade för avsikt att kvarstå som medlem eller begära utträde. 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-17, § 118 att kommunens avsikt var att begära utträde. 

West Sweden extra stämma beslutade 31 oktober att verksamheten ska upphöra och 
föreningen avvecklas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 309/13

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun begär utträde ur West Sweden ideell 
förening.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19 1 (2)

§   309  Prövning av medlemskapet i West Sweden
Dnr 2012 KS0038

Sammanfattning
Socialdemokraterna genom Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S) anmälde följande 
ärende vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-01-17.

Prövning av medlemskapet i West Sweden
Runt årsskiftet granskade Sveriges Radio Göteborg organisationen West Sweden. Där 
framkom uppgifter kring VDs villkor men det ställdes även frågor kring organisationens 
representation. Vidare ifrågasattes nyttan för de västsvenska kommunerna att vara 
medlemmar i organisationen. Med anledning av detta initieras därför en prövning av Hylte 
Kommuns medlemskap i organisationen. Frågor som ska ställas.
- Vilka åtgärder vidtar styrelsen för att återupprätta förtroendet?
- Hur ser den nye VDs villkor ut?
- Vilken nytta har Hylte Kommun av medlemskapet?
- Vilken framtida inriktning kommer West Sweden att ha?

Hylte Kommuns prövning bör lämpligen ske efter West Swedens stämma i vår.

Vid West Swedens föreningsstämma 2012-05-11 beslutade man uppdra åt styrelsen att 
utreda och lägg förslag på organisationens framtida inriktning, organisation och 
finansiering. Detta ärende behandlades vid en extrastämma 2012-11-09 där Lennart Ohlsson 
(C) deltog som Hylte kommuns ombud. Stämman beslutade bl a att ge styrelsen i uppdrag 
att till ordinarie stämma 2013 presentera beslutsunderlag rörande West Swedens framtida 
organisation och finansiering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-13, § 338, att ärendet skulle återkomma 
till arbetsutskottet efter West Swedens ordinarie stämma 2013. 

Ordinarie stämma hölls 31 maj liksom senare en extra stämma. Inför West Swedens extra 
stämma 31 oktober 2013 hade föreningen begärt in en avsiktsförklaring från varje medlem 
avseende om man hade för avsikt att kvarstå som medlem eller begära utträde. 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-17, § 118 att kommunens avsikt var att begära utträde. 

West Sweden extra stämma beslutade 31 oktober att verksamheten ska upphöra och 
föreningen avvecklas.

Yrkande
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Desirée Hultberg (M) och Ronny Löfquist (S), 
yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att 
Hylte kommun begär utträde ur West Sweden ideell förening.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19 2 (2)

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Hylte kommun begär utträde ur 
West Sweden ideell förening. 

 

______________________ 
Beslutet skickas till:
West Sweden ideell förening
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6. Antal mandat och ersättare i kommunfullmäktige 

kommande mandatperiod
Dnr 2013 KS0224

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §183

 Tjänsteskrivelse Antal ledamöter i kommunfullmäktige



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-12-03 1 (1)

§   183  Antal mandat och ersättare i kommunfullmäktige kommande 
mandatperiod Gruppen för organisationsöversyn

Dnr 2013 KS0224

Sammanfattning
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och beslut fattas före utgången av februari månad 
under valåret för kommande mandatperiod.

Gruppen för organisationsöversyn har vid sitt sammanträde 2013-11-14 behandlat frågan 
och lämnar följande förslag:

Majoritet finns för minskning av antal ledamöter, förslagsvis 39.

De olika partierna föreslår följande antal ledamöter:
(S) 43 ledamöter, (KV) 37 ledamöter, (C) 37 eller 39 ledamöter, (M) 37 eller 39 ledamöter, 
(FP) 43 ledamöter, (KD) 37 eller 39 ledamöter, (MP) 31 alternativt 35, 37 eller 39 
ledamöter, (V) 43 ledamöter, (SPI) 43 ledamöter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-11-20 Per Borg/Susanne Mared

Yrkanden
Krister Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att antalet 
ledamöter fortsatt ska vara 43.

Desirée Hultberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att antalet 
ledamöter ska vara 39.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Desirée Hultbergs yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. 
Den som röstar för Desirée Hultbergs yrkande röstar Ja. Den som röstar för Krister 
Mattssons yrkande röstar Nej. Det avgavs 8 Ja-röster och 5 Nej-röster. Omröstningslista är 
bilaga till detta protokoll.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Hylte kommun under kommande mandatperiod 
ska vara 39.

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2013-11-20
Dnr :2013 KS0224

Eva Nordgaard, kommunsekreterare
Tfn: 0345-18032
E-post: Eva.Nordgaard@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

Tjänsteskrivelse Antal ledamöter i kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. Antalet ska 
bestämmas till ett udda tal och beslut fattas före utgången av februari månad under valåret för 
kommande mandatperiod.

Gruppen för organisationsöversyn har vid sitt sammanträde 2013-11-14 behandlat frågan och lämnar 
följande förslag:

Majoritet finns för minskning av antal ledamöter, förslagsvis 39.

De olika partierna föreslår följande antal ledamöter:
(S) 43 ledamöter, (KV) 37 ledamöter, (C) 37 eller 39 ledamöter, (M) 37 eller 39 ledamöter, 
(FP) 43 ledamöter, (KD) 37 eller 39 ledamöter, (MP) 31 alternativt 35, 37 eller 39 ledamöter, 
(V) 43 ledamöter, (SPI) 43 ledamöter.

Beslutsunderlag
Gruppen för organisationsöversyn, anteckningar från sammanträde 2013-11-14

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef
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7. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2013

Dnr 2013 KS0141

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Redovisning av motioner december 2013



Redovisning
1 (1)

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx kommunen@hylte.se Postgiro 10 53 60-2
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                                                                                           2013-12-04

Kommunfullmäktige
 

Redovisning av motioner
Dnr. 2013 KS0141

Sammanfattning

1. Heltidsarbete
kf § 51, 2011-06-16, 2011 ks0187

Ärendet pågår. En enkätundersökning är redovisad i 
arbetsutskottet 2013-04-09. Personalenheten fick då i 
uppdrag att ta fram förslag på modell som är anpassad 
till Hyltes förutsättningar för att erbjuda deltids-
anställda utökad sysselsättningsgrad. Personalen-
heten planerar att ta fram ett förslag under 2014.

2. Sanera eller riva det som inte 
längre används

Kf § 94 2012-09-27, 2012 ks0212

Ärendet pågår. Det har remitterats till Stiftelsen 
Hyltebostäder för besvarande av motionen.

3. Skolornas upptagningsområde
Kf § 11 2013-03-07, 2013 ks0076

Ärendet pågår. Arbetsutskottet har återremitterat det till 
barn- och ungdomsnämnden 2013-09-03

4. Valfrihet för föräldrar och barn 
i förskolan

Kf § 26 2013-05-07, 2013 ks0122

Ärendet pågår. Återremitterat av fullmäktige till barn- 
och ungdomsnämnden 2013-11-28

5. Sänkning av hastigheten 
Kvarnvägen Unnaryd

Kf § 71 2013-10-03, 2013 ks0185

Ärendet pågår. Remitterat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott till samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-15

6. Införande av vårdhundar
Kf § 72 2013-10-03, 2013 ks0187

Ärendet pågår. Remitterat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott till omsorgsnämnden 2013-10-15

7. Uppväxling av arbetsplatsför-
lagd praktik under utbildning

Kf § 73 2013-10-03, 2013 ks0194

Ärendet pågår. Remitterat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott till arbets- och näringslivsnämnden
2013-10-15

8. Omhändertagande av uttjänta 
fritidsbåtar

Kf § 74 2013-10-03, 2013 ks0204

Ärendet pågår. Remitterat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott till samhällsbyggnadsnämnden
2013-10-15

9. Översyn av befintliga 
detaljplaner

Kf § 89 2013-11-28, 2013 ks0228

Ärendet pågår. Planerad remittering från kommun-
styrelsens arbetsutskott till samhällsbyggnadsnämnden 
2013-12-10

Eva Nordgaard
kommunsekreterare
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8. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2013

Dnr 2013 KS0142

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Redovisning fullmäktigeuppdrag december 2013
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2013-12-04

Kommunfullmäktige

Redovisning fullmäktigeuppdrag december 2013 

1. Uppdrag åt kommunstyrelsen 
att arbeta med utveckling av 
lokalt tillväxtprogram, KF § 95 
2006-12-19

Arbets- och näringslivsnämnden arbetar med lokalt 
tillväxtprogram. 

Ärendet pågår. Det beräknas vara klart för politisk behandling 
under våren 2014.

2. Mobila reservkraftverk – 
önskemål om ändring av beslut, 
KF § 45, 2011-06-16

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att undersöka 
vilka statlig medel som finns att söka. Den totala ekonomin i 
skillnaderna mellan mobila och stationära reservkraftverk ska 
utredas.

Politisk behandling under våren 2014.
3. Skolutveckling, KF § 102, 2012-
11-20, KF § 17 2013-03-17

Det uppdrag som gavs den 20 november 2012 
återrapporterades till Kommunfullmäktige den 17 mars 2013. 
Kommunfullmäktige beslutade om fortsatt utredningsbehov. 
De frågor som ska utredas är bl.a. möjligheter till 
samlokalisering, bedömning av lokalbehov LM-undervisning 
samt utreda nybyggnation av Örnaskolan LM.

Ärendet pågår. Utredningsdirektiv antaget av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Planerad redovisning i 
fullmäktige våren 2014.

4. Mål- och resursplan MRP 2013-
2017, KF § 47 2012-06-19

Kommunledningskontoret ska tillsammans med 
Hyltebostäder gå igenom hyresnivåerna i syfte att nå de 
beslutade effektiviseringarna.

Ärendet är avslutat.

Eva Nordgaard
Kommunsekreterare
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9. Annonsering kommunfullmäktige 2014

Dnr 2013 KS0227

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
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Eva Nordgaard, kommunsekreterare 2013-12-02
Tfn: 0345-18032
E-post: Eva.Nordgaard@hylte.se

Kommunfullmäktige

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 
Beredande organ lämnar förslag på följande annonsering 2014:

 Hallandsposten
 Hallands Nyheter
 Hylte kommuns hemsida

Eva Nordgaard 
kommunsekreterare 
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10. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland 2012

Dnr 2013 KS0056

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland 2012

 Årsredovisning Samordningsförbundet 2012
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Eva Nordgaard, kommunsekreterare 2013-12-02
Tfn: 0345-18032
E-post: Eva.Nordgaard@hylte.se

Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland 2012 
Kommunfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet. Årsredovisning för 
år 2012 för Samordningsförbundet Halland har inkommit.

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31

Beredande organs förslag 
Beredande organ föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsen för Samordningsförbundet 
Halland beviljas ansvarsfrihet för 2012.
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11. Avsägelser 2013

Dnr 2013 KS0046

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Ersättare i styrelsen för stiftelsen Henoch Severin Johanssons Donation.



HYLTE KOMMUN
Kommun:edningskon,Jr

2013-11-28
Darenr

HENOCI5 SEVER1NJOHANSSON DONATION
- STIF{AD !95-i —

2013-11-21

Valberedningens ordförande i Hylte kommun

Bengt-Åke Torhall

Bosgårdsvägen 2

314 41 Torup

Vid dagens sammanträdeanrnårde ersättaren Karl-Åke Claesson, Björnaryd, 314 92 Långaryd

att han avflyttar till Haverdal , Halmstad den 6 december 2013 och att han därmed avsäger

sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Stittelsen fbr Henoch Severin Johansson donation,

vilket innebär att hans plats måste ersättas.

Då Hylte pastorat bildas från årsskiftet kommer kyrkoherden Bo Lindbladh, Kaptensgatan 9 0,

302 45 Halmstad att Overtaga ordförandeskapet och som ersåttare för honom inträder

komminister Mana Schulz Vigelsbo, Eseryd 101, 314 92 Långaryd.

Med vänlig hålsning

ST1 tSLN I-IENOCH SEVERINJOHANSSON DONATION

.2• ‘4,1

/Ailfltson

Sekr rare och kassör
•J

.5194 YRAA
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12. Fyllnadsval 2013

Dnr 2013 KS0068

Inga handlingar bifogas kallelsen
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13. Val av sockenombud - Stiftelsen Vallerstads Gård

Dnr 2013 KS0218

Inga handlingar bifogas kallelsen.
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14. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

Dnr 2013 KS0024

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Länsstyrelsen, valdistriktsindelning i Hylte kommun



Ykf
BESLUT 1 (2)

)Ik
2013-11-26 201-6381-13

LÄNSSTYREISEN • •
HAUANDS LÅN

Kommunfullmäktige
Hylte kommun
314 80 Hylte :13 27

Beslut om valdistriktsindelning i Hylte kommun

Beslut

Länsstvrelsen beslutar med möd av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837), på försla2
av kommunfullmäktiee, att inte eöra någon ändring i valdistriktsindelningen i
Hylte kommun. Den enligt tidigare gällande indelningen ska således gälla även
under år 2014.

Hur beslutet får överklagas

Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Valprövningsnämnden. Skrivelsen
ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands lån, som måste ha fält
skrivelsen senast den 27 december 2013.1 armat fall kan överklagandet inte tas upp till
prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som Ni begär. Ni bör också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar
eller annat till stöd för överklagandet bör dessa bifogas.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen har i skrivelse den 15 april 2013 anmodat kommunen att se över
den för kommunen gällande valdistriktsindelningen.

Kornnaunfullmäktige har vid sammanträde den 3 oktober 2013 beslutat alr inte
foreslä några ändringar i valdistriktsindelningen.

Motivering

Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska länsmyrelsen på forslan av kommunfullmäktige

besluta om kommunens indelning i valdistrikt.

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska enligt 4 kap. 18 § vallagen
meddelas senast den I december 2013 för art besluten ska kmnna tillämpas vid
valen 2014.

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slousgaran 2 hallandVlansgyrelsen.se 035 - 13 20 00



LÄNSSTYRELSEN Beslut 2(2)

2013-11-26 201-6381-13

Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte fimis skäl att göra någon ändring i
valdistriktsindelningeni Hylte kommun.

1handläggningen av detta ärende har dellagit chefsjuristen Peter Jupén, beslutande och
länsjuristen Julia Westerling, föredragande.

it1/4/412
Julia Westerling

Kopia
Valnämnden i Hylte kommun
Valmyndigheten, Box 4210, 171 04 Solna
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15. Nya ärenden
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16. Övrigt
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