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Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Göran Edberg (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-15
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 16:30-17:30

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

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

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Stefan Wallner (Planarkitekt) §41

Utses att justera Göran Edberg (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2018-03-15   

Protokollet omfattar §§37-42

1 / 11

Du hittae de handlingar som har 
varit Ks underlag på kommunens 
hemsida. Tänk på att 
handlingarna kan skilja sig från 
det slutliga beslutet

Klicka på denna ruta för 
att komma till Ks kallelser.

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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ÄRENDELISTA
§37 Val av justerare

§38 Godkännande av ärendelista

§39 Begäran om tillstyrkan för byggnation av korttidsboende

§40 Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss

§41 Skärshults camping

§42 Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
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§37

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Göran Edberg (S) och Anna Roos (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
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§38

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
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§39

Begäran om tillstyrkan för byggnation av korttidsboende 
(2017 KS0319)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka byggnationen.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har skickat en begäran till kommunfullmäktige att fullmäktige 
ska tillstyrka byggnationen av ett korttidsboende inom LSS-verksamheten.

Anledningen till att stiftelsen begär att fullmäktige ska tillstyrka byggnationen beror på att det 
i stiftelseförordnandet står att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid 
investeringsbelopp över 200 prisbasbelopp. Den planerade investeringskostnaden för 
Hyltebostäder är 12 miljoner, och 200 prisbaslopp blir med 2018-års nivå 9,1 miljoner.

Det kommer vara Hyltebostäder som äger fastigheten och hyr ut den till omsorgsnämnden. 
Omsorgsnämnden har gjort en programhandling som blir beställningsunderlag till 
Hyltebostäder inför byggnationen.

Kommunfullmäktige ska inte ta ställning till om omsorgsnämnden ska få ett nytt LSS-boende 
eller inte, utan bara ta ställning till Hyltebostäders investering.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Begäran om tillstyrkan av byggnation
 §57 KSAU Begäran om tillstyrkan för byggnation av korttidsboende
 Protokollsutdrag Hyltebostäder § 6 - Byggnation korttidsboende Bäckgatan
 Stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 §44 ON Programhandling nya lokaler korttidsboende LSS
 Programhandling lokaler för korttidsverksamhet LSS
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§40

Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss 
(2018 KS0064)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av Bofast AB för max 
8.0 miljoner kronor. Finansiering via investeringsbudgeten 2018.
 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra en komplett besiktning av 
fastigheten samt genomföra affären.

Beskrivning av ärendet
Detta ärendet väcktes av kommunstyrelsens ordförande.
 
Bofast AB har meddelat att de har för avsikt att sälja Forum i Hyltebruk. Eftersom Hylte 
kommun är den största hyresgästen i fastigheten har bolaget därför frågat kommunen om det 
finns ett intresse att förvärva fastigheten. Hylte kommun har därför låtit Värderingsinstitutet 
göra en oberoende värdering av fastigheten. Fastigheten ligger centralt i Hyltebruk och 
innehåller idag biograf och kommunfullmäktigesal och restaurang samt verksamhetslokaler.
 
När ärendet var uppe i kommunfullmäktige 15 februari 2018 återremitterades ärendet för att:

- Fastighetsägaren ska presentera en energideklaration gällande fastigheten Västra Hylte 
1:184.
- Kommunledningen tar fram en lokalförsörjningsplan och plan för vilka verksamheter 
som har lokalbehov.
- En plan för nyttjande av fastigheten tas fram och presenteras.  
- Ta fram kostnaderna för kommande investeringar/anpassningar nödvändiga för tänkt 
framtida användning.

 
Ronny Löfquist (S) har skrivit en ärendebeskrivning som beskriver hur majoriteten vill 
hantera punkterna i återremissen.

Handlingar i ärendet
 §58 KSAU Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss
 KSAU 20180306 Ärende 8 Köp av fastighet i Hyltebruk.docx
 Beskrivning lokalbehov 2018-02-21
 §10 KF Köp av fastighet i Hyltebruk
 §16 KS Köp av fastighet i Hyltebruk
 Bilaga 1 - Värdering Hylte Västra Hylte 1:184
 Bilaga 2 Ekonomisk beräkning
 Bilaga 3 Externa hyreskostnader
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 Bilaga 4 - Arbetsplatser i kommunala kontorslokaler
 Ärendebeskrivning ärende 16 - KS
 Ärendebeskrivning Programhandling gymnasiet_vuxenutbildningen nya lokaler

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av 
Bofast AB för max 8.0 miljoner kronor. Finansiering via investeringsbudgeten 2018.
 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra en komplett besiktning av 
fastigheten samt genomföra affären.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Andreas Algerbo (C), Jerzy 
Golowkin (-) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:
Undertecknade ledamöter i kommunsstyrelsen avstår från att delta i beslutet då det trots 
återremiss saknas väsentliga underlag för att kunna ta ställning till köp av Forum. De 
underlag som finns ger inte möjlighet att få en överblick om vilka framtida kostnader ett köp 
av Forum skulle medföra. I underlaget framgår inte heller vilken/vilka verksamheter som 
lokalen ska användas till vilket gör det svårare att överblicka 
ombyggnations/anpassningskostnader.
Med anledning av ovanstående kan vi inte ta ansvar för om detta är ett ekonomiskt hållbart 
beslut och väljer därför att avstå att delta i beslutet.
 
Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Andreas Algerbo (C), Jerzy 
Golowkin (-) 
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§41

Skärshults camping 
(2017 KS0093)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra 
lantmäteriförrättning för avstyckning och försäljning av Skärshults camping. Försäljning ska 
ske i huvudsak enligt förslag 2. 
 
Vid en försäljning måste det tas fram servitut för väg för gång och arbetsfordon, upp till 
bastuföreningens byggnad och till den kommunala badplatsen.

Beskrivning av ärendet
Skärshults camping är belägen vid Stora Skärshultsjön utmed riksväg 26, cirka 4 km öster om 
Hyltebruks samhälle. Campingen ligger inom fastigheten Skärshult 2:1 som ägs av Hylte 
kommun. Drift och skötsel av campingen har skett av privata aktörer genom avtal om 
anläggningsarrende, som har löpt ut. Kommunledningskontoret har utrett möjligheten att 
stycka av campingområdet genom lantmäteriförrättning så att området ska kunna säljas till en 
privat verksamhetsutövare.

Inom området finns en restauranglokal, allmän badplats, en byggnad med omklädning för 
allmänheten, campingservice och vattenverk, fyra mindre uthyrningsstugor, område för ett 40-
tal platser för husbilar/husvagnar och tio tältplatser. Parkeringsplatser finns utmed riksväg 26. 
I anslutning till parkeringen finns allmänna toaletter, avfallsanordning och informationsskylt 
som sköts av Trafikverket. Det regleras genom nyttjanderättsavtal som gäller till och med 
2023-12-22 och förlängs med fem år i taget om avtalet inte sägs upp. Det finns ett servitut för 
väg över Skärshult 2:1 till förmån för den intilliggande Skärshults norra stugförening. 
Nordväst om campingområdet finns en bastubyggnad. Hylte bastubadarförening arrenderar 
bastun inklusive närmaste området kring byggnaden (udden) vilket regleras genom 
nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtalet förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp.

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ett vattenverk är 
placerat i byggnaden med omklädning och campingservice intill badstranden. En 
tryckavloppsledning har anlagts från området till en infiltrationsanläggning cirka 200 meter 
nordost om campingen. En av stugorna inom Skärshults norra stugförening är ansluten till det 
kommunala avloppet.

Vid en förrättning föreslås en fastighet styckas av för campingverksamhet, inklusive 
restauranglokalen, byggnaden med omklädning/campingservice/ vattenverk och de fyra 
uthyrningsstugorna. Strandområdet, parkeringen och udden med bastubyggnad föreslås inte 
ingå i det avstyckade området. För att säkerställa möjlighet för framtida drift och underhåll av 
VA-anläggning föreslås att förrättningen även ska omfatta nödvändiga rättigheter (servitut) 
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för detta, till förmån för kommunen. Befintliga nyttjanderättsavtal med Trafikverket och Hylte 
bastubadarförening föreslås fortsätta gälla. Vid behov kan befintligt servitut för väg till 
stugföreningen justeras så att servitutets läge överensstämmer med verklig väganslutning till 
riksväg 26.

Det finns två olika förslag på områden:

Förslag 1: Omfattar cirka 1,5 hektar mark och inkluderar de byggnader som beskrivs ovan,
samt område för uppställning av husvagnar/husbilar och tältplatser.

Förslag 2: Möjliggör en utveckling av campingverksamheten i sydvästlig riktning och 
inkluderar förutom områden och byggnader enligt förslag 1 även ett område mellan väg 26 
och stranden. Sammanlagd area är cirka 2,0 hektar. Ett strandområde med en bredd på cirka 
15 meter föreslås fortsatt vara i kommunens ägo. Ytterligare servitut föreslås över 
campingområdet för att säkerställa möjligheten för allmänheten att ta sig till den allmänna 
badstranden, samt till bastubyggnaden.

Handlingar i ärendet
 §59 KSAU Skärshults camping
 Tjänsteskrivelse Skärshults camping - inför KS
 Skärshults camping inför KS.pdf
 §77 KS Skärshults camping
 §41 KSAU Skärshults camping

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra 
lantmäteriförrättning för avstyckning och försäljning av Skärshults camping enligt förslag X.

 
Yrkande
Bengt-Åke Torhall (L): Vid en försäljning måste det tas fram servitut för väg för gång och 
arbetsfordon, upp till bastuföreningens byggnad och till den kommunala badplatsen.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut med 
ändringen att det ska ske i huvudsak mot förslag 2.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt-Åke Torhalls 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

9 / 11



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte 
(2018 KS0130)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betala ut 300 000 kr till Skidklubben Hylte 
vilket medför ett totalt lån om 1 200 000 kr enligt beslut §61/11 Beviljande av lån till 
Skidklubben Hylte.
 
 

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Under slutet av 2011 betalade kommunen ut 900 000 kr. Lånet skulle vara amorteringsfritt i 
fem år, men under 2017 beslutade kommunfullmäktige att förlänga amorteringsfriheten till 
och med den 31 december 2018.
 
Skidklubben har nu begärt att den återstående delen av lånet, 300 000 kr, betalas ut då 
klubben är i stort behov av pengar då de ska betala en faktura på deras nya pistmaskin. 
Fakturan har förfallit så klubben vill få lånet utebetalt så fort som möjligt.
 
Kommunstyrelsen behöver nu fatta beslut om beslutet på att Skidklubben Hylte fick låna 
1 200 000 kr fortfarande gäller och kommunen kan betala ut de återstående 300 000 kr.
 
Kommunen har begärt in protokollsunderlag från Skidklubben på att de vill begära ut den 
återstående delen av lånet och ett underlag på fakturan, vilket har lämnats in.
 

Handlingar i ärendet
 §72 KSAU Extra ärende: Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
 Begäran av utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
 Kommunfullmäktige §61 Beviljande av lån til Skidklubben Hylte
 §158 KF Ansökan om förlängning av amorteringsfriheten
 Utbetalning av lån Skidklubben

 
 
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 17:15-17:25.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Protokollsanteckning
Jerzy Golowkin (-) deltar inte i beslutet.
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