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§ 79 Godkännande av ärendelista
Dnr 2013 KS0012

Kommunstyrelsens beslut
Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendet
- Ärende 27 Serviceboende LSS, Storgatan 4 utgår som beslutsärende. Information
ges istället i ärende 3 Information och rapporter
- Representant i politisk styrgrupp för Framtidens hemsjukvård
och därefter att arbeta efter den.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Signatur justerare

Val av justerare
Godkännande av ärendelista
Information och rapporter kommunstyrelsen 2013
Meddelanden kommunstyrelsen 2013
Delegeringsbeslut kommunstyrelsens verksamhetsområde
Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016
Firmatecknare 2013
Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet Hylte kommun Revisorernas
granskning av årsredovisning 2012
Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 Hylte kommun efter 4 månader
Arbets- och näringslivsnämnden Ansökan om fonderade flyktingmedel 2013
Barn- och ungdomsnämnden Ansökan om fonderade flyktingmedel 2013 SFI
Barn- och ungdomsnämnden Ansökan om fonderade flyktingmedel 2013 för svenska
som andra språk
Begäran om planbesked: Kinnared 12:25 mfl
Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten
West Sweden Årsstämma 2013
Davidsonska donationen - ansökan om permutation
Remiss Stormarknad 1 o 3 Halmstads kommun Samråd
Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun
Motionssvar Vandringsturism
Motionssvar Låna E-böcker
Motionssvar Införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun
Motionssvar Medborgares möjlighet att kontakta politiker via e-post
Begäran om tilläggsanslag Gymnastiksal Torups skola
Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond
Ansökan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola Produkt o maskinteknik
Ansökan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola Driftsäkerhet och underhållsteknik
Serviceboende LSS Storgatan 4 Utgår
Gästgiveriprojektet Småland Kulturberedningen
Hallands Kulturplan 2012-2016 Kulturberedningen
Representant i politisk styrgrupp för Framtidens hemsjukvård Extra ärende
Övriga ärenden KS
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§ 80 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013
Dnr 2013 KS0013

Sammanfattning
Serviceboende LSS
Christina Svensson, omsorgshandläggare på omsorgskontoret informerar om de olika
boendeformerna inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Serviceboende för målgrupper med rätt till stöd och service enligt LSS. Gruppbostad är ett
särskilt boende för brukare i behov av tillsyn, stöd och hjälp dygnet runt.
För dem som inte kan bo i ett ordinärt boende eftersom de är i behov av viss tillsyn och stöd
för att klara vardagen, kan kommunen erbjuda Serviceboende. I ett sådant klarar sig
brukaren till stor del på egen hand men det kan behövas stöd på olika sätt för att brukaren
ska uppnå goda levnadsvillkor enligt LSS intentioner. Idag finns intresse för denna typ av
mellan-boendeform och ansökningar har kommit in. Omsorgsnämnden har diskuterat med
Hyltebostäder om att blockförhyra 5 enrumslägenheter på Storgatan 6.
Utveckling Hylte
Henrik Erlingson (C) informerade om att det pågår en Jobbmässa i Gamla Hallen med ca 23
utställare. Fyra lokala företag finns representerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Signatur justerare
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§ 81 Meddelanden kommunstyrelsen 2013
Dnr 2013 KS0010

Sammanfattning
Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna:
 Näringsdepartementet samverkan mot alkohol och droger i trafiken
 Kommuninvest - Årsbesked 2012
 HallWan protokoll 2013-03-11 Årsstämma
 Vindkraftspark Ramnared synpunkt
 SBK Inbjudan informationsmöte VA Skärshult 3 juni kl 17.00
 Folkrörelsernas arkiv i Södra halland. Verksamhetsberättelse 2012
 Länsstyrelsen Beslut om medel till projekt Utveckling Hylte
 H.M.Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
 1304 AF-Statistik Halland

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden.

Signatur justerare
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§ 82 Delegeringsbeslut kommunstyrelsens verksamhetsområde
Dnr 2013 KS0017

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut redovisas:
Ekonomichef
 Avskrivning osäkra kundfordringar
Personal/anställningsärenden
 Delegeringsbeslut Personal april 2013
Räddningschefen
 Delegeringsbeslut Räddningstjänsten maj 2013
Protokoll från arbetsutskottets sammanträden §§ 127 -163, 2013

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

Signatur justerare
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§ 83 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016
Dnr 2012 KS0208

Sammanfattning
MRP-beredningen beslutade vid sitt sammanträde 2013-04-29, § 1, att förslå att beslut om
mål- och resursplanen för 2014-2016 skulle skjutas fram till hösten 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag MRP-beredningen § 1, 2013-04-29

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
 Beslut om mål- och resursplanen 2014-2016 fattas vid kommunfullmäktiges
novembermöte 2013.
 Beslut om mål- och resursplanen 2015-2017 fattas vid kommunfullmäktiges
novembermöte 2014.
 Nämnderna påminns om att beslutet från december 2012 angående nämndernas
ramar gäller.
 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över budgetprocessen och
sätta en tidplan för kommande år.

Signatur justerare
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§ 84 Firmatecknare 2013
Dnr 2013 KS0018

Sammanfattning
Nytt beslut ska fattas avseende firmatecknare.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 131/13

Kommunledningskontorets förslag till beslut
 Kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingsson och vid förfall för honom vice
ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef Per Borg,
ekonomichef Ulrika Hjorth, personalchef Jari Rubensson eller kanslichef Susanne
Mared tecknar kommunens firma.
 Kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, kanslichef Susanne Mared,
personalchef Jari Rubensson, två i föreningen eller någon av dem med kontrasignation
av Lisbeth Arlid, Alexandra Ringström eller Ann-Kristin Isacsson tecknar kommunens
postgiro.
 Anvisningar å kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan
angivits för postgiro.
 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Åke Morin och kommunchef Per Borg, två i
förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets
kvarvarande ärenden.
 Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Liselotte Johansson,
Eva Nordgaard Angelica Johansson och Frida Roos Lundström var för sig.
 För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingson och vid
förfall för honom vice ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef
Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth att teckna fondernas firma.
 Kommunchefen, ekonomichefen, kanslichefen och ekonomen Ann-Kristin Isacsson, två
i förening tecknar fondernas bankkonto.
 Olof Larsson ersätter Ulrika Hjorth som firmatecknare under perioden 2012-12-17 –
2013-11-30.
Yrkande
Henrik Erlingson (C) lägger följande ändringsyrkande avseende andra och tredje
strecksatserna:
 Kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjort, kanslichef Susanne Mared,
personalchef Jari Rubensson, två i förening eller någon av dem med kontrasignation av
Lisbeth Arlid, Alexandra Ringström, Ann-Kristin Isacsson eller Sofia Mårtensson
tecknar kommunens bankgiro och plusgiro.
 Anvisningar å kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma sätt ovan
angivits för bankgiro och plusgiro.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-05-28

8 (47)

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingsson och vid förfall för honom vice
ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef Per Borg,
ekonomichef Ulrika Hjorth, personalchef Jari Rubensson eller kanslichef Susanne
Mared tecknar kommunens firma.
 Kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjort, kanslichef Susanne Mared,
personalchef Jari Rubensson, två i förening eller någon av dem med kontrasignation av
Lisbeth Arlid, Alexandra Ringström, Ann-Kristin Isacsson eller Sofia Mårtensson
tecknar kommunens bankgiro och plusgiro.
 Anvisningar å kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma sätt ovan
angivits för bankgiro och plusgiro
 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Åke Morin och kommunchef Per Borg, två i
förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets
kvarvarande ärenden.
 Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Liselotte Johansson,
Eva Nordgaard Angelica Johansson och Frida Roos Lundström var för sig.
 För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingson och vid
förfall för honom vice ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef
Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth att teckna fondernas firma.
 Kommunchefen, ekonomichefen, kanslichefen och ekonomen Ann-Kristin Isacsson, två
i förening tecknar fondernas bankkonto.
 Olof Larsson ersätter Ulrika Hjorth som firmatecknare under perioden 2012-12-17 –
2013-11-30.

Beslutet skickas till:
Samtliga kontor och firmatecknare

Signatur justerare
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§ 85 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet Hylte
kommun Revisorernas granskning av årsredovisning 2012
Dnr 2012 KS0001

Sammanfattning
Ernest & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte granskat årsbokslut och
årsredovisning för år 2012. Det redovisade resultatet uppgår till 2,7 mkr (2,7 mkr för
koncernen). I resultatet ingår en jämförelsestörande post om 9,5 mkr avseende återbetalning
av AFA-försäkring. Utan denna hade resultatet för 2012 varit negativt. Budgeten för 2012
efter tilläggsanslag uppgick till 5,2 mkr. Nämnderna avvek mot budget med -5,6 mkr.
Granskningen visar att bokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en
rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Redovisningen följer i allt väsentligt
lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Hylte kommun har i mål- och resursplanen gjort en tolkning av begreppet god ekonomisk
hushållning. De finansiella målen är oförändrade jämfört med 2011 men nya
verksamhetsmål (fokusområden) har antagits.
Av årsredovisningens målutvärdering görs bedömningen att av de fyra finansiella målen har
ett uppnåtts. De 14 mål som kopplas till de tre fokusområdena visar på en låg
måluppfyllelse, delvis p g a att åtta av målen ej kunnat följas upp beroende på ännu ej
tillgänglig statistik.
Bedömningen som görs är att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hushållning,
Motiveringen till bedömningen är den låga måluppfyllelsen gällande de finansiella målen
där endast ett av målen uppnås men även att måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är låg.

Ärendet

Kommentarer sker med hänvisning till revisorernas granskningsrapport.

3.1 Anläggningstillgångar
Genomgång bör ske av att posterna i anläggningsregistret överensstämmer med faktiska
tillgångar.
Ekonomikontorets kommentar: Genomgång kommer att påbörjas under 2013, under
förutsättning att tid kan avsättas för den relativt stora arbetsinsats som detta medför.
3.2. Kortfristiga fordringar
Rekommenderar att kommunen ser över sin policy för när en kundfordran ska reserveras
som osäker.
Ekonomikontorets kommentar: Avskrivning av kundfordran handläggs enligt av fullmäktige
fastställda riktlinjer för debiterings- och kravverksamheten. Eventuella förändringar av
rutinerna kommer att tas med vid kommande översyn av riktlinjerna.
3.3 Avsättningar
Informella förpliktelser för omstrukturering kvarstår 2012 med 1,7 mkr som ej anses
uppfylla kravet för avsättning.
Signatur justerare
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Ekonomikontorets kommentar: Notering om att avsteg från rekommendationerna görs i
årsredovisningen och en plan för utnyttjandet att återstående belopp är framtagen.
3.6 Kassaflödesanalys
Rekommenderar att även outnyttjad checkräkningskredit inkluderas i kassaflödesanalysen.
Ekonomikontorets kommentar:
Checkräkningskreditens totalbelopp finns redovisad i not 11 Kassa och bank och hur
mycket som utnyttjats redovisas i not 16 Kortfristiga skulder. Denna not kan dock
förtydligas framöver. Att lägga in utnyttjad kredit i analystabellen är att frångå vad som är
vanligt bland kommuner. Om så skulle göras försvåras jämförelser med andra kommuner.
Däremot bör checkkrediten beaktas då bedömningar görs i analysen, t ex med en tabell
liknande den som finns i revisionsrapporten.
5. Uppföljning av fokusområden i årsredovisningen
Rekommenderar att det första övergripande avsnittet bör tydligare kopplas ihop med de mer
detaljerade beskrivningarna av uppföljning av fokusområden. Detta för att en läsare lättare
ska förstå att beskrivningarna av fokusområden hänger ihop med avsnittet om god
ekonomisk hushållning.
Ekonomikontorets kommentar:
Synpunkterna kommer att beaktas i kommande årsredovisningar.
6. Intern kontroll
Rekommenderar att den interna kontrollen utvecklas på ett antal punkter.
Ekonomikontorets kommentar:
Framförda förslag kommer att beaktas framöver.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över revisorernas granskningsrapport för
årsredovisning 2012.

Beslutet skickas till:
Revisorerna Hylte kommun

Signatur justerare
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§ 86 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 Hylte
kommun efter 4 månader
Dnr 2013 KS0001

Sammanfattning
Driftbudget
Nämnderna har redovisat prognostiserat utfall och avvikelse i förhållande till budget vid årets
slut. Prognoserna baseras på utfallet första tertialet 2013 och förväntad utveckling resten av året.
En första prognos efter första kvartalet redovisades till kommunstyrelsens arbetsutskott 201304-09 och till kommunstyrelsen 2013-04-29. Arbetsutskottet beslutade att budgetuppföljning
sker månadsvis fram till halvårsprognosen och kommunstyrelsen uppmanade nämnderna att
genomföra åtgärder för att få en budget i balans.
I denna tjänsteskrivelse redovisas tjänstemannaprognoser gjorda efter april månad. De har i flera
fall ännu inte nämndbehandlats. De åtgärder som redovisas och som har beslutats i nämnderna,
baseras på prognoserna efter mars månad.
Nämndernas prognostiserar sammanlagt ett budgetöverskridande på 2,9 mkr. I prognosen är
medräknat tilläggsanslag med 2,15 mkr till samhällsbyggnadsnämnden enligt
kommunfullmäktiges beslut 2013-05-07. I prognosen efter mars månad var avvikelsen -5,5 mkr,
men då fanns inte tillägget till samhällsbyggnadsnämnden med. Om hänsyn tas till detta är
aprilprognosen 0,4 mkr bättre än föregående.
Förbättringen ligger främst hos samhällsbyggnadsnämnden, 0,6 mkr (exkl tilläggsanslaget), där
bättre utfall prognostiseras för avfallshanteringen, 0,5 mkr och färdtjänst 0,25 mkr.
Bostadsanpassningen väntas dock öka sitt underskott med 0,2 mkr, från -0,5 mkr till -0,7 mkr.
Barn- och ungdomsnämndens prognos har försämrats med 0,2 mkr. Övriga nämnder har inga
eller mindre avvikelser från föregående prognos.
Prognoserna för varje nämnd redovisas i bifogad tabell.
Liksom i föregående prognos väntas pensionskostnaderna överstiga budget med 0,4 mkr.

Resultatbudget
De negativa budgetavvikelserna ovan uppvägs delvis av positiva avvikelser för skatter och
utjämning, 2,2 mkr enligt en ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting 2013-04-24,
en förbättring med 0,4 mkr från föregående prognos. Finansnettot väntas liksom i
marsprognosen ge ett överskott med 2,0 mkr. Sammantaget innebär avvikelserna ett
prognostiserat resultat på 2,5 mkr, jämfört med 1,7 mkr i marsprognosen, en förbättring med 0,8
mkr, varav 0,4 mkr för nämnderna och 0,4 mkr för skatter och utjämning. Det budgeterade
resultatet är efter tilläggsanslaget till samhällsbyggnadsnämnden 1,6 mkr. Det prognostiserade
resultatet är alltså 0,9 mkr bättre.
Åtgärdsplaner och äskanden från nämnderna
Som nämnts inledningsvis har nämnderna uppmanats att genomföra åtgärder för att få en
budget i balans.
Signatur justerare
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Förslaget för räddningsnämnden redovisas i särskilt ärende.
Arbets- och näringslivsnämnden prognostiserar en avvikelse med -2 280 tkr, en försämring med
50 tkr från föregående prognos. Avvikelsen avser främst ekonomiskt bistånd, 1 500 tkr och
institutionsvård av vuxna, -450 tkr. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2013-04-24, § 26
att uppdra åt verksamheterna att skapa ett överskott med 2 procent, med undantag för
försörjningsstöd, institutionsvård och övrig vård av vuxna samt bidrag till studieförbund.
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en avvikelse med -1 345 tkr, en försämring med
200 tkr från föregående prognos. Liksom tidigare beror avvikelsen främst på ökade kostnader
för gymnasieskolan. Nämnden begär vid sitt sammanträde i april 2013, § 25, 300 tkr i ramöverflyttning från kommunledningskontoret till barn- och ungdomskontoret för administrativ tjänst
enligt tidigare gjord överenskommelse (då tjänsten flyttades från kommunledningskontoret till
barn- och ungdomskontoret följde inga medel med). Nämnden uppmanar de verksamhetsansvariga att vara återhållsamma med att ta kostnader, som inte bedöms nödvändiga, eller som
inte bedöms påverka kvalitén negativt i verksamheten.
Eftersom kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med ca 300 tkr kommer en ramväxling
att medföra ett nollresultat för kommunstyrelsen 2013, men kommande år innebär den sänkta
ramen behov av besparingsåtgärder inom kommunledningskontoret.
Omsorgsnämnden räknar med att hålla budget genom ständigt pågående samordnings- och
effektiviseringsarbete.

Investeringsredovisning
För 2013 finns i mål- och resursplan 2013-2015 investeringsanslag på sammanlagt 38,7 mkr.
Under 2013 har tilläggsanslag beslutats med 14,5 mkr och 60,5 mkr har ombudgeterats från
2012. Utöver dessa 60,5 mkr har även överförts raminvesteringar på 1,1 mkr. Sammanlagt
innebär detta ett investeringsutrymme på 114,7 mkr 2013.
För samhällsbyggnadsnämndens investeringar samt fastighets- och IT-investeringarna (under
kommunstyrelsen) har prognoser över årsutfallet gjorts. För övriga investeringar antas att
utfallet är enligt mål- och resursplanen med ovan nämnda tillägg.
Utfallsprognosen innebär sammanlagt att 96,2 mkr av 114,7 mkr (83,9 %) förbrukas under
2013. De största projekten är:
 Renovering Örnahallen, 29,5 mkr, varav 22,8 mkr 2013
 Ny förskola i Torup (Bjälkagården), 16 mkr, varav 15,6 mkr 2013
 Hyltebruks reningsverk, 30 mkr, varav 17,4 mkr 2013.
Den nya prognosen innebär endast en marginell ökning av investeringarna med 0,3 mkr mot
marsprognosen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-06 Per Borg/Olof Larsson
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 142/13
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Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 300 tkr för budgetåret
2013 från kommunstyrelsens budgetram till barn- och ungdomsnämnden.
Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förslaget att överföra
300 000 kr från kommunstyrelsen till barn- och ung-domsnämnden avslås och att man
istället förstärker kommunens resultat med 300 000 kr.
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Tommy Edenholm (KV) och Desirée Hultberg
(M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronny Löfquists yrkande och arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överföra 300 000 kr för budgetåret 2013 från kommunstyrelsens budgetram till barn- och ungdomsnämnden

Reservationer
Ronny Löfquist (S), Magnus Rasmusson (S), Micael Arnström (S), Gunnel Johansson (S)
och Ahova Lood (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-05-28
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§ 87 Arbets- och näringslivsnämnden Ansökan om fonderade
flyktingmedel 2013
Dnr 2013 KS0121

Sammanfattning
Arbets- och näringslivsnämnden ansöker om 300 000 kr ur fonderade flyktingmedel för attt
täcka kostnader under 2013 för flyktingmottagande.
I bokslut 2012 finns 1 217 562 kr i fonderade flyktingmedel. Utöver här redovisad ansökan
finns ytterligare två ansökningar. Sammanlagt uppgår de tre ansökningarna till 1064 000 kr,
vilket innebär att de inryms i de medel som fonderats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-13 Per Borg/Olof Larsson
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar arbets- och näringslivsnämnden 300 000 kr från fonderade
flyktingmedel för att täcka kostnader under 2013 för flyktingmottagande.

Beslutet skickas till:
Arbets- och näringslivsnämnden
Ekonomienheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-05-28
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§ 88 Barn- och ungdomsnämnden Ansökan om fonderade
flyktingmedel 2013 SFI
Dnr 2013 KS0127

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om 281 000 kr ur fonderade flyktingmedel för attt
täcka kostnader under 2013 för SFI-undervisning.
I bokslut 2012 finns 1 217 562 kr i fonderade flyktingmedel. Utöver här redovisad ansökan
finns ytterligare två ansökningar. Sammanlagt uppgår de tre ansökningarna till 1064 000 kr,
vilket innebär att de inryms i de medel som fonderats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-13 Per Borg/Olof Larsson
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och ungdomsnämnden 281 000 kr från fonderade
flyktingmedel för att täcka kostnader under 2013 för SFI-undervisning.

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-05-28
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§ 89 Barn- och ungdomsnämnden Ansökan om fonderade
flyktingmedel 2013 för svenska som andra språk
Dnr 2013 KS0126

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om 483 000 kr ur fonderade flyktingmedel för attt
täcka kostnader under 2013 för svenska som andra språk.
I bokslut 2012 finns 1 217 562 kr i fonderade flyktingmedel. Utöver här redovisad ansökan
finns ytterligare två ansökningar. Sammanlagt uppgår de tre ansökningarna till 1064 000 kr,
vilket innebär att de inryms i de medel som fonderats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-13
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och ungdomsnämnden 483 000 kr från fonderade
flyktingmedel för att täcka kostnader under 2013 för svenska som andra språk.

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-05-28
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§ 90 Begäran om planbesked: Kinnared 12:25 mfl
Dnr 2013 KS0111

Sammanfattning
En formell begäran om planbesked har kommit in till samhällsbyggnadskontoret 2013-0319. Det gäller ändrad användning för fastigheterna Kinnared 12:20 och 12:25 från ”Kontor,
hotell, turistlägenheter” till ”Bostäder”. Syftet är att möjliggöra permanentboende.
För fastigheterna gäller detaljplan 525 som vann laga kraft i oktober 2003. Syftet med den
planen var att förhindra permanentboende, varför användningen ändrades från BF II,
Område för bostads- och handelsändamål i två våningar, till K II, Kontor, hotell,
turistlägenheter. Tidigare ägdes fastigheten av Hyltebostäder.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att ett positivt planbesked kan lämnas. På
fastigheterna finns idag ett flerbostadshus i två våningar som innehåller 11 lägenheter. Detta
har ursprungligen byggts för ändamålet och använts för det fram till 2003. Möjligheten att
använda befintliga lägenheter även för fastboende bedöms kunna bidra till att upprätthålla
servicen i Kinnared och därmed vara till fördel för samhällsutvecklingen. I byn finns idag
bl.a. en kommunal F-6 skola med ca 75 elever, en livsmedelsbutik, ICA Nära, samt ca 8 tåg
och bussförbindelser per dag till Hyltebruk, Halmstad och Nässjö. Kinnared har ca 280
invånare, men har minskat lite varje år sedan början av 1980-talet, då antalet invånare var
uppe i 425.
En eventuell planläggning bedöms kunna inordnas i planprioriteringslistan, med ett beräknat
antagande under kvartal 2, 2015.
Bakgrund
Det som tidigare hanterades som plantillstånd har enligt den nya plan- och bygglagen som
trädde i kraft i maj 2010, ersatts av planbesked, vilket kan beskrivas som ett slags
förhandsbesked till sökande om kommunen tänker inleda ett planarbete eller inte. Syftet är
att olika aktörer ska kunna få snabba och tydliga besked om kommunens inställning i
frågan.
En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det
huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som
berörs. När kommunen har fått in en komplett begäran om planbesked ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet ska framgå om kommunen avser att inleda
en planläggning, och när planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett
fram till ett slutligt beslut om antagande. Om kommunen inte avser att inleda en
planläggning, ska skälen för detta anges.
Kommunen ska lämna planbesked senast 2013-07-19.
Samhällsbyggnadskontoret föreslog samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Kinnared 12:20 och
12:25. Ett beräknat antagande av detaljplanen bedöms kunna ske i kvartal 2, 2015.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-05-07, § 54, att skicka frågan
vidare till samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade2013-05-14, § 149, att skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen. Man uppdrog också åt kommunledningskontoret att undersöka
lägenhetsmarknaden i Kinnared och inhämta synpunkter från Hyltebostäder.
Kommunledningskontoret har kontaktat de fastighetsbolag som hyr ut lägenheter i Hylte
kommun och frågat om dagens situation och eventuella framtidsplaner för lägenhetsmarknaden i Kinnared. Man har också undersökt hur många lediga lägenheter bolagen har i
kommunen som helhet.

Beslutsunderlag
Lägenhetsmarknaden i Kinnared – ärendebeskrivning 2013-05-20 Per Borg/Åsa Johansson
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/13
Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Magnus Rasmusson (S) och Ronny Löfquist
(S), yrkar följande:
Kommunen ska bedöma en ansökan om planbesked utifrån de ramar som ges av plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. I första hand ska bedömningen ske i förhållande till
bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i 2 kap PBL.
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Kommunen ändrade den 1 oktober 2003 markanvändningen för nu aktuella fastigheter från
att gälla bostadsändamål för sammanbyggda hus till att gälla kontor, hotell och turistlägenheter. Det är kommunens bedömning att nuvarande användning är lämplig.
Kommunen genom kommunstyrelsen finner med hänvisning till 2 kap PBL inte skäl att i
nuläget ändra användningen för området.
Kommunstyrelsen avslår begäran om att inleda planprocess.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunen ska bedöma en ansökan om planbesked utifrån de ramar som ges av plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. I första hand ska bedömningen ske i förhållande till
bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i 2 kap PBL.
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Kommunen ändrade den 1 oktober 2003 markanvändningen för nu aktuella fastigheter från
att gälla bostadsändamål för sammanbyggda hus till att gälla kontor, hotell och turistlägenheter. Det är kommunens bedömning att nuvarande användning är lämplig.
Kommunen genom kommunstyrelsen finner med hänvisning till 2 kap PBL inte skäl att i
nuläget ändra användningen för området.
Kommunstyrelsen avslår begäran att inleda planprocess.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Planarkitekt Pernilla Jacobsson

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

HYLTE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 91 Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten
Dnr 2013 KS0079

Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljningsgranskning i december 2012 av upphandlingsverksamheten i Hylte kommun. Granskningen
föranledde ett antal synpunkter och revisionen beslutade 2013-03-01 att anta revisionsrapporten som sin egen och lämna den till kommunstyrelsen för besvarande.
Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2013-05-06 svarat följande:
Det pågår ett regionalt arbete i Halland där man undersöker förutsättningarna för en
gemensam upphandlingsenhet. Hylte kommun har också ett avtal med Gislaved som innebär
att vi kan köpa stöd för enskilda upphandlingar från dem. Under tiden utredningen för en
gemensam upphandlingsenhet pågår, sköter Hylte kommun upphandlingsverksamheten i
egen regi.
I Hylte kommun ska finnas en upphandlingssamordnare samt en upphandlingsgrupp med
representanter från varje kontor och bostadsstiftelsen Hyltebostäder. När två eller flera
nämnder har likartade behov av varor och/eller tjänster ska samordning av upphandling ske
genom upphandlingssamordnarens och upphandlingsgruppens försorg. Det finns en
nyutsedd upphandlingssamordnare på halvtid som tillsammans med upphandlingsgruppen
nu reviderar, inventerar och bygger upp en ny lokal verksamhet för att säkerställa att vi
följer lagen om offentlig upphandling på ett tillfredställande sätt.
Nya anvisningar för inköp och upphandling i Hylte kommun har tagits fram tillsammans
med upphandlingsgruppen. Ett upphandlingsverktyg har köpts in för att säkerställa
processen, det verktyg som alla hallandskommuner använder. Upphandlingssamordnaren
har inlett ett samarbete med Halmstads upphandlingsenhet som har hållit en utbildningsserie
för upphandlingsgruppen och de chefer och handläggare som upphandlar i sina tjänster.
Upphandlingssamordnaren ska i samverkan med ekonomienheten och upphandlingsgruppen
göra kontinuerlig uppföljning av nämndernas upphandlingsverksamhet och avtalstrohet
m.m. Uppföljningen sker i mars av kommunens inköp föregående år. Sedan överlämnas
uppföljningen till kommunens ledningsgrupp. Utifrån resultatet beslutar kommunens
ledningsgrupp om några åtgärder ska vidtas.
När det gäller samhällsbyggnadskontorets upphandlingar är det så att kommunen under flera
år har genomfört otillåtna direktupphandlingar med flera olika leverantörer till sammantaget
väsentliga belopp. I samband med den senaste revisionen påtalade kommunledningskontoret
att det var missvisande uppgifter angående avtalen med NCC.
- NCC Construction 8 085 127 kronor gäller ombyggnad Örnaskolan, det finns upphandlat
avtal med NCC. 1 100 959 kronor gäller renovering fikarummet, det finns det upphandlat
avtal på. De resterande cirka 3 000 000 gäller hantverktjänster och här finns ett upphandlat
avtal med NCC som gäller 2010-12-01- -2013-10-31 med rätt att förlänga ett år.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-05-28

21 (47)

Upphandlingsgruppens inledande arbete under 2013 med ny samordning har gett oss en
samlad bild över vad som ska upphandlas i år och vad som händer de närmaste åren. Ett
kontinuerligt och systematiskt upphandlingsarbete med nyvunnen kompetens på hemmaplan
ska säkerställa att vi följer lagen om offentlig upphandling på ett tillfredställande sätt fram
till dess att vi har en eventuell regional samverkan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar skrivelsen och överlämnar den som svar till revisorerna.

Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer

Signatur justerare
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§ 92 West Sweden Årsstämma 2013
Dnr 2013 KS0109

Sammanfattning
West Swedens årsstämma 2013 äger rum 31 maj. Henrik Erlingson (C) deltar som
stämmoombud.
Ett av ärendena är West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering. På
uppdrag av extrastämman 2012-11-09 har ett beslutsunderlag tagits fram i form av tre
scenarier. Dessa har varit ute på remiss och förslag till beslut är att verksamheten i West
Sweden drivs vidare i enlighet med alternativ 2, dvs med fokus på projektutveckling. Detta
ska ställas mot avveckling av verksamheten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 151/13

Kommunstyrelsens beslut
Hylte kommun förordar alternativ 2, dvs med fokus på projektutveckling.

Signatur justerare
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§ 93 Davidsonska donationen - ansökan om permutation
Dnr 2013 KS0105

Sammanfattning
Styrelsen för Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad har för
avsikt att hos Kammarkollegiet ansöka om tillstånd och ändring och upphävande av
föreskrifter i stiftelseförordnandet (permutation). I samband med ansökan önskar
donationsstyrelsen yttrande över förslaget från var och en av de fem kommuner som ingår i
Västbo härad, dvs Gislaved, Hylte, Värnamo, Gnosjö och Ljungby vilka berörs geografiskt
genom sina olika socknar. Yttrandena från kommunerna avser styrelsen för Davidsonska
donationen att bifoga ansökan till Kammarkollegiet.
De föreslagna förändringarna gäller:
Sockenkommittéerna
Nuvarande 25 sockenkommittéer ersätts med en kommitté om 22 personer som är
kunniga och erfarna inom jordbruk. Gislaveds kommun föreslås tillsätta 11 ledamöter,
Hylte kommun 4, Värnamo kommun 3, Gnosjö och Ljungby kommuner 2 vardera.
Förändringen föreslås gäller fr o m mandatperioden som börjar 2015.
Fördelningsgrunden för utbetalning av medel
Bidragen föreslås inte längre fördelas utifrån respektive sockens landareal utan utifrån
”sökt belopp”. Texten i testamentet ”i förhållande till jordbruksareal” tas bort. Det blir
således en enda pott istället för 25 olika potter.
Stiftelsens säte.
Förslaget är att stiftelsens säte ska vara Gislaved.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-05-14, § 152, åt kommunledningskontoret
att ta fram förslag på skrivelse som ska bifogas fullmäktiges beslut. Kommunjuristen har
tagit fram ett förslag på skrivelse i form av yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/13
Yttrande 2013-05-23, kommunjurist Jenny Hagesjö

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
Hylte kommun anser att de förändringar styrelsen vill göra föranleder följande yttrande:
 Sockenkommittéerna: valbarhetskravet bör kunna uppfyllas med en mindre förändring
av sockenkommitéerna än den föreslagna, så att det tas hänsyn till testamentets
skrivning om representation från alla socknar.
 Fördelningsgrunden: Hylte kommun avstyrker den föreslagna förändringen
 Stiftelsens säte: Hylte kommun har inget att erinra i frågan.
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Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Ronny Löfquist (S), lägger följande
tilläggsyrkande: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta kommunjuristens yttrande
som sitt eget.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag arbetsutskottets förslag och därefter på
bifall eller avslag till Henrik Erlingsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag och Henrik Erlingsons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Hylte kommun anser att de förändringar styrelsen vill göra föranleder följande yttrande:
 Sockenkommittéerna: valbarhetskravet bör kunna uppfyllas med en mindre förändring
av sockenkommitéerna än den föreslagna, så att det tas hänsyn till testamentets
skrivning om representation från alla socknar.
 Fördelningsgrunden: Hylte kommun avstyrker den föreslagna förändringen
 Stiftelsens säte: Hylte kommun har inget att erinra i frågan
 Kommunfullmäktige antar kommunjuristens yttrande som sitt eget.

Beslutet skickas till
Fullmäktiges beslut och kommunjuristens yttrande skickas till:
Davidsonska donationens styrelse
Sockenkommittéerna Hylte kommun
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§ 94 Remiss Stormarknad 1 o 3 Halmstads kommun Samråd
Dnr 2013 KS0119

Sammanfattning
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Halmstads kommun bör samråda detaljplanen för
Stormarknaden 1 och 3 Eurostop med bl a Hylte kommun. Förslaget har godkänts för
samråd av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16. Ärendet handläggs med
så kallat normalt planförfarande innebärande att ett planförslag senare kommer att skickas ut
för granskning. Remisstiden går ut 2013-05-24.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/13

Kommunstyrelsens beslut
Hylte kommun har inte något att erinra mot planförslaget.

Beslutet skickas till:
Halmstads kommun, kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad
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§ 95 Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun
Dnr 2013 KS0125

Sammanfattning
Inför kommande mandatperiod bör det göras en översyn och utvärdering av nuvarande
politiska organisation i Hylte kommun. Arbetet bör genomföras av en sammanslutning, i
vilken alla partier i kommunfullmäktige är representerade. Gruppen utarbetar de
frågeställningar som kan vara aktuella.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/13

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det inför kommande
mandatperiod ska genomföras en översyn och utvärdering av den politiska organisationen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse representanter till gruppen som ska
genomföra arbetet, varje parti i kommunfullmäktige bör ha en representant som även ska
vara röstberättigad i Hylte kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslag till eventuell förändrad
organisation ska behandlas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.
Yrkande
Micael Arnström yrkar på en redaktionell ändring i form av att ordet bör i andra stycket
ersätts med erbjuds.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Micael Arnströms yrkande om
redaktionell ändring och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ändringen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Inför kommande mandatperiod ska det genomföras en översyn och utvärdering av den
politiska organisationen.
Kommunfullmäktige utser representanter till gruppen som ska genomföra arbetet, varje parti
i kommunfullmäktige erbjuds ha en representant som även ska vara röstberättigad i Hylte
kommun.
Förslag till eventuell förändrad organisation ska behandlas senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2014.
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§ 96 Motionssvar Vandringsturism
Dnr 2012 KS0282

Sammanfattning
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om vandringsturism.
I motionen föreslogs att Hylte kommun genomför en förstudie som på översiktlig nivå
undersöker vilka förutsättningar som finns gällande befintliga vandringsleder och hur de kan
knytas samman, både geografiskt och gällande mat, boende och aktiviteter, marknaden för
sådan turism, lokala näringslivets och föreningars intresse, organisation, samt inledningsvis,
möjligheten att söka finansiering för en sådan förstudie.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-01-15, § 15, åt arbets- och
näringslivsnämnden att lämna förslag på svar på motionen.
Arbets- och näringslivsnämnden behandlade ärendet 2013-04-24, § 29 och svarar följande.
En förstudie som skulle genomföras på de kriterier som anges i motionen, skulle innebära
att man måste se på lösningar vad gäller resegaranti, ansvarsförsäkring och kreditkortsbetalning samt hur paketen kan göras bokningsbara och marknadsföras. I dagsläget saknar
vi (Hylte kommun) ett verktyg som kan hantera online bokningar – detta bör man också ta
hänsyn till.
Ett alternativ kan vara att ta hjälp av en s.k. teknisk arrangör som erbjuder företagen att bli
bokningsbara på olika marknadsplatser/distributionskanaler samt ser till att det sker en säker
kreditkortsbetalning samt hanterar ansvarsförsäkring och resegaranti.
Turistorganisationerna i Halland har just nu en pågående dialog med Nordic Travel som
fungerar som teknisk arrangör i bokningssystemet Citybreak.
En förstudie bör även inkludera ett förslag på hur arbetet ska genomföras (t ex i projektform) och hur förvaltning och underhåll bör/kan ske efter ett eventuellt projektslut.
En heltidsanställd på sex månader borde kunna genomföra en förstudie.
I sitt beslut för arbets- och näringslivsnämnden fram att man i nuläget saknar resurser för en
förstudie och föreslår därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/13

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen.
Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronny Löfquists yrkande och arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Signatur justerare
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 97 Motionssvar Låna E-böcker
Dnr 2012 KS0283

Sammanfattning
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om utlåning av e-böcker.
I motionen föreslogs:
 att Hylte kommun inleder samtal med Halmstads kommun, eller annan lämplig
kommun, kring samarbete om utlåning av e-böcker till Hylte kommuns invånare
 att målsättningen med samtalen är att de bör utmynna i ett samarbetsavtal mellan
kommunerna där organisation och villkor för samarbetet regleras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrot 2013-01-15, § 14, åt kommunledningskontoret att
lämna förslag på svar på motionen.
I den tjänsteskrivelse som kontoret skrivit beskrivs dialogen som förts med Halmstad, och
föreslår att Hylte kommun tar fram ett förslag på avtal om att få använda sig av Halmstads
e-bokstjänst. Skrivelsen beskriver också förslaget på en nationell lösning av e-boksfrågan å
kommunernas vägnar.
E-böcker i Halland
I Halland erbjuder de tre största kommunerna Halmstad, Varberg och Kungsbacka e-böcker
till medborgarna. Det står medborgaren fritt att låna böcker på vilket kommunbibliotek man
vill i landet bara man har ett lånekort registrerat i den aktuella kommunen. Samma regler
gäller även för e-böcker.
Undersökning och dialog kring e-böcker
Bibliotekschef Anette Hagberg i Halmstad har beställt en undersökning av Halmstad
biblioteks utlån av e-böcker för 2012. Den undersökningen har presenterats för oss tre
omkringliggande kommuner som inte erbjuder e-böcker; Hylte, Laholm och Falkenbergs
kommuner. Halmstads kostnader för e-böcker har dubblerats varje år och har nu nått sin
smärtgräns. Halmstad ser gärna att alla närliggande kommuner diskuterar och försöker hitta
gemensamma lösningar i e-boksfrågan, antingen ihop med Halmstad eller ännu hellre att de
tre kommuner som saknar e-bokslösning gemensamt eller var för sig hittar en lösning för att
erbjuda sina invånare-böcker. Det är endast är Hylte kommun som i nuläget visar intresse att
diskutera en (gemensam) lösning av e-böcker. För Halmstad är det egentligen inte speciellt
intressant att bara sluta avtal med Hylte.
Halmstad har ändå ställt sig villigt att diskutera frågan vidare om Hylte tar fram förslag på
ett avtal.
Ett avtal kan då få innebörden att Hylte bibliotek kan hänvisa sina invånare till och betalar
för kommuninvånarnas användande av Halmstads e-bokstjänst. Ett sådant avtal kan vara
intressant för Hylte fram till dess att Hylte bibliotek beviljas medel för en egen ebokslösning.
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Fördelar och nackdelar med avtalslösning med Halmstad
Varje låntagare med lånekort i Halmstad kan ladda ner två e-böcker i veckan. Halmstads
budget räcker i nuläget till e-bokslån för halva månaden, därefter stängs tjänsten av tills
början av nästa månad. Ett avtal med Hylte kan kanske bidra till att tjänsten kan erbjudas
ytterligare en dag i månaden innan e-boksbudgeten är slut. År 2012 gjordes 11 395 nedladdningar av e-böcker. Hylte kommuns medborgare stod för 2 % av e-bokslånen i
Halmstad.
Hylte bibliotek får i princip varje vecka någon eller några förfrågningar om vi erbjuder eböcker och hjälp att använda tekniken Fördelen för Hylte är att vi kan hänvisa våra
intresserade låntagare till en e-bokstjänst. Nackdelen är att vi dirigerar dem till en annan
kommun och att tjänsten inte upplevs som lika tillgänglig. Det är de mest intresserade
låntagarna som kommer att låna e-böcker från Halmstad, medelmåttigt intresserade kommer
inte att göra sig besväret. Halmstad erbjuder endast e-böcker på halvtid. Halva månaden är
tjänsten nedstängd. Det riskerar att skrämma bort potentiella e-bokslåntagare då individen
inte kan låna när det passar en själv.
Hylte bibliotek tycker dock sammantaget att det är bättre att erbjuda en begränsad ebokstjänst än ingen alls.
Nationellt e-boksavtal utreds
De svenska folkbibliotekens huvudman KB, Kungliga biblioteket, ser att många kommuner
har svårt att finansiera dagens betalningsmodell av e-böcker. En nationell utredning har
därför tillsatts. Förstudien publicerades den 12 april 2013 och KB uttalar följande:
”För att få ett sammanhållet system att fungera fullt ut behövs även en central
organisation som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som kan fungera som
central förhandlingspart för licensiering av e-böcker å kommunernas och bibliotekens
vägnar. Om SKL intar rollen som central förhandlingspart och KB får uppdraget med
tillhörande medel, finns alla möjligheter att förverkliga en sammanhållen nationell
lösning.”
Hylte folkbibliotek anser att en annan e-bokslösning än den nuvarande är mycket komplex
avtalsfråga och att en sammanhållen lösning på regeringsnivå kan ta lång tid att genomföra.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på
avtal för e-böcker mellan Hylte kommun och Halmstad kommun, som Halmstad kommun
får ta ställning till.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen avslås i avvaktan på det
nationella e-boksavtal som är under utredning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/13
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Yrkanden
Micael Arnström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Micael Arnströms yrkande och arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i avvaktan på det nationella e-boksavtal som är under
utredning.
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§ 98 Motionssvar Införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun
Dnr 2012 KS0157

Sammanfattning
Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte
kommun. I motionen föreslogs att
- ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag
på 3 000 kr i månaden i Hylte kommun i enlighet med de nationella reglerna för
kommunalt vårdnadsbidrag.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en marknadsföringsplan för
vårdnadsbidraget i Hylte kommun i syfte att göra invånarna medvetna om
alternativet med vårdnadsbidrag.
Som svar på första strecksatsen tog barn- och ungdomskontoret fram ett beslutsunderlag i
form av Förutsättningar för införande av vårdnadsbidrag Hylte kommun. Vid sitt
sammanträde 2012-10-10 beslutade nämnden, § 74, att överlämna beslutsunderlaget till
kommunstyrelsen.
Förutsättningar för införande av vårdnadsbidrag Hylte kommun ger en sammanfattning av
lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307) och underliggande proposition samt de
förutsättningar som gäller för Hylte kommun. Barn- och ungdomskontorets slutsats är att de
ekonomiska faktorerna inte kan vara avgörande vid ett ställningstagande. Avgörande för
beslutet torde vara hur man värderar de motiv som regeringen framför i propositionen,
speglat mot de lokala förhållandena i Hylte kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-11-13, § 345, beslutades att
ärendet skulle återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för undersökning av det
ekonomiska utfallet i de kommuner som infört vårdnadsbidrag.
Barn- och ungdomskontoret redovisar i en skrivelse bland annat den rapport som Statistiska
centralbyrån (SCB) tagit fram i mars 2012 på regeringens uppdrag ”Nyttjande av
kommunalt vårdnadsbidrag”. Av rapporten framgår att vårdnadsbidraget införts i 38 %
(113) av landets alla kommuner. Fem kommuner har valt att avveckla det kommunala
vårdnadsbidraget. Rapporten visar också att det genomsnittliga antalet beviljade/uttagna
månader bland kommuner med vårdnadsbidrag ligger på 10 månader. Vårdnadsbidraget ges
också i 94,6 % av fallen med de maximala 3 000 kr per månad och per barn.
I skrivelsen från barn- och ungdomskontoret framförs också att med utgångspunkt från det
genomsnittliga utnyttjandet av vårdnadsbidrag inom region Halland, dvs 6 %, skulle ca 13
barn i Hylte kommun i nuläget kunna bli föremål för ett vårdnadsbidrag, förutsatt att
föräldrarna aktivt skulle välja det och vara berättigade till det. Årskostnaden för bidraget för
ett barn med placering i förskola 20 timmar per vecka inklusive utebliven intäkt/barnomsorgstaxa: 51 120 kr och årskostnaden för 13 barn 665 000 kr. I skrivelsen redogör
kontoret även för aspekter som rör administration och minskade kostnader vid ett införande
av vårdnadsbidraget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2013-04-24, § 30, att överlämna skrivelsen som svar
på motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 158/13
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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§ 99 Motionssvar Medborgares möjlighet att kontakta politiker
via e-post
Dnr 2011 KS0186

Sammanfattning
Roland Thörner (Miljöpartiet de Gröna i Hylte kommun) har lämnat in en motion angående
möjligheter till direktkontakt med politikerna via e-post. Ärendet behandlades senast vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-03-13, § 108, då arbetsutskottet
beslutade att frågan skulle återremitteras för behandling i samband med arbetet med måloch resursplanen.
Mål- och resursberedningen behandlade ärendet vid 2013-04-02 och konstaterade att frågan
löst sig i samband med kommunstyrelsens beslut 2013-02-12, § 16, om digitala
kallelsehandlingar och läsplattor i beslutsprocessen. I och med att de förtroendevalda
tilldelas läsplattor så kommer de också att ha ett konto med en epost-adress:
förnamn.efternamn@hylte.se. Kommunstyrelsen beslutade om en tidplan innebärande att
kommunstyrelsen har fått sina läsplattor 2013, samtliga nämnder senast våren 2014 och det
nya kommunfullmäktige efter riksdagsvalet 2014.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/13

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
I och med kommunstyrelsens beslut 2013-02-12 om digitala kallelsehandlingar och
läsplattor i beslutsprocessen, anser fullmäktige motionen vara bifallen.
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§ 100 Begäran om tilläggsanslag Gymnastiksal Torups skola
Dnr 2012 KS0243

Sammanfattning
Efter upptäckt av skador på fasaderna på gymnastiksalen vid Torups skola anlitade
Hyltebostäder konsultföretaget Ramböll för att undersöka saken. Ramböll konstaterade i en
rapport 2012-05-24 att skalmurarna på byggnaderna är så skadade att de måste rivas och
ersättas med en ny konstruktion.
Kostnaden för att reparera byggnaden beräknas uppgå till 1,6 miljoner kronor. Åtgärden
föreslås betraktas som en investering och faller då under kommunledningskontorets ansvar.
Åtgärden ryms inte inom anslaget för ombyggnad av fastigheter 2012.
Kommunstyrelsens beslutade vid sitt sammanträde 2012-11-06, § 170, att anbud skulle tas
in på reparationen av gymnastiksalen i Torups skola. Till dagens sammanträde hade ett
underlag kommit in.
Yrkande
Henrik Erlingson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att bevilja ett
tilläggsanslag på 1,6 miljoner kronor för reparation av gymnastiksalen vid Torups skola.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 1,6 miljoner kronor för reparation av
gymnastiksalen vid Torups skola.
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§ 101 Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo
donationsfond
Dnr 2013 KS0110

Sammanfattning
Enhetschef Helena Nilsson har ansökt om 65 000 kr från Bröderna Andersson i Kjerstinabo
donationsfond till det särskilda boendet i Hyltebruk.
Enligt testamentet skall avkastningen efter det att 10 % lagts till kapitalet användas till
främjande av vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som vårdas på inrättningar
för vård av gamla och sjuka i Hyltebruk.
Utdelningsbara medel för 2012 uppgår till 69 168 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Per Borg/Olof Larsson
Ansökan om fondmedel 2013-05-21
Testamente Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar det särskilda boendet i Hyltebruk utdelning av 65 000 kr.

Beslutet skickas till:
Enhetschef Helena Nilsson
Ekonomienheten
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§ 102 Ansökan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola
Produkt o maskinteknik
Dnr 2013 KS0129

Sammanfattning
Lichron Teknikgymnasium Värnamo har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lichron
Teknikgymnasium Värnamo i Värnamo kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014 dnr 322013:661, gällande Industritekniska programmet inriktning Produkt och maskinteknik.
Hylte Kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll
från kommunstyrelsen ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 augusti 2013.
Hylte kommun har för närvarande inte några elever studerande i Värnamos kommun.
Avståndsmässigt och utifrån allmänna kommunikationer är detta inte ett naturligt val för
ungdomar i Hylte kommun. Huvuddelen av Hylte kommuns gymnasieungdomar studerar
och väljer utbildning i Halmstads och Gislaveds kommuner. Hylte kommun inte är berörd
på det sätt som enligt förordning skall ligga till grund för bedömning.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-05-15, § 89, föreslå
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen avstyrka ansökan från Lichron
Teknikgymnasium i Värnamo om Industritekniska programmet med inriktning Produkt och
maskinteknik. Ett enigt arbetsutskott anser att det finns berättigad oro för kostnadsdrivande
överetableringar av den aktuella inriktningen i regionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 89/13
Ansökan Skolinspektionen Lichron 32_2013_661 med bilaga
Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), yrkar i enlighet med
barn- och ungdomskontorets förslag att kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till
Skolinspektionen meddela att Hylte kommun inte är berörd på det sätt som enligt
förordningen ska ligga till grund för bedömning och avstår därför att vidare yttra sig i
ärendet.
Tommy Edenholm (KV), med instämmande av Magnus Rasmusson (S), yrkar i enlighet
med barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut att kommunstyrelsen i sitt yttrande
till Skolinspektionen avstyrker ansökan från Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om
Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik.
Proposition
Ordförande ställer proposition de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Tommy Edenholms yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om att få
starta Industritekniskt program med inriktning Produkt och maskinteknik.

Reservationer
Henrik Erlingson (C), Desirée Hultberg (M), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Margareta
Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35 Stockholm
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§ 103 Ansökan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola
Driftsäkerhet och underhållsteknik
Dnr 2013 KS0128

Sammanfattning
Lichron Teknikgymnasium Värnamo har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lichron
Teknikgymnasium Värnamo i Värnamo kommun fr.o.m. läsåret 2013/201;dnr 32-2013:807,
gällande Industritekniska programmet inriktning Driftsäkerhet och underhållsteknik.
Hylte Kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 augusti 2013.
Hylte kommun har för närvarande inte några elever studerande i Värnamos kommun.
Avståndsmässigt och utifrån allmänna kommunikationer är detta inte ett naturligt val för
ungdomar i Hylte kommun. Huvuddelen av Hylte kommuns gymnasieungdomar studerar
och väljer utbildning i Halmstads och Gislaveds kommuner. Hylte kommun inte är berörd
på det sätt som enligt förordning skall ligga till grund för bedömning.
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-05-15, § 88, förslå
kommunstyrelsen att i yttrande till Skolinspektionen meddela att Hylte kommun inte är
berörd på det sätt som enligt förordning skall ligga till grund för bedömning och avstår
därför att vidare yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 88/13
Ansökan Skolinspektionen Lichron 32_2013_807 med bilaga
Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) och Desirée Hultberg
(M), yrkar bifall till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslut om att föreslå
kommunstyrelsen att i yttrande till Skolinspektionen meddela att Hylte kommun inte är
berörd på det sätt som enligt förordning ska ligga till grund för bedömning och avstår därför
att vidare yttra sig i ärendet.
Magnus Rasmusson (S), med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar att
kommunstyrelsen i sitt yttrande till Skolinspektionen avstyrker ansökan från Lichron
Teknikgymnasium i Värnamo om Industritekniska programmet med inriktning Produkt och
maskinteknik.
Proposition
Ordförande ställer proposition de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Magnus Rasmussons yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
Hylte kommun avstyrker ansökan från Lichron Teknikgymnasium i Värnamo om att få
starta Industritekniskt program med inriktning Driftsäkerhet och underhållsteknik.

Reservationer
Henrik Erlingson (C), Desirée Hultberg (M), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Margareta
Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35 Stockholm
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§ 104 Serviceboende LSS Storgatan 6
Dnr 2013 KS0134
Ärendet utgår.
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§ 105 Gästgiveriprojektet Småland
Dnr 2013 KS0082

Sammanfattning
Detta är ett kulturhistoriskt projekt som inventerar och beskriver skjutsväsendet i gamla
Jönköpings län mellan åren 1649 och 1933. Berörda kommuner tillfrågas om de kan bidra
med 5 000 kr vardera. Projektet kommer att resultera i tre bildarkiv samt en tryckt
dokumentation i form av en bok på 300 sidor.
Projektledare är Kaj Kjellström, Linköping, som tidigare har dokumenterat gästgiverierna i
Östergötlands län och Kalmar län med gott resultat.
Projektets budget
Projektkostnaden avseende Jönköpings län är beräknad till 708 150 kr.
Projektbidrag söks från olika håll på kommunal nivå, länsnivå och på riksnivå, till exempel
Trafikverket.
Hittills beviljade projektbidrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsmuseet Jönköping
Jönköpings läns hembygdsförbund
Aneby kommun
Eksjö kommun

40 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
5 000 kr
5 000 kr.

Projektbeskrivning
En stor del av forskningen genomförs i Landsarkivet i Vadstena. I februari hade 5200 bilder
registrerats i projektet. Länsmuseet har också intressant material som ska dokumenteras och
fotograferas.
Fältarbete i kommunerna.
Projektledaren kommer att besöka de lokalhistoriska rummen på biblioteken i kommunerna
i gamla Jönköpings län. I fältarbetet ingår också att uppsöka och fotografera de gamla
gästgiverierna och prata med de personer som numera bor eller verkar i gästgiverierna.
Resultatet blir bok
Hösten 2013 trycks boken i 1500 exemplar. Titeln är Gästgivaregårdar och skjutsstationer.
Jönköpings län 1649-1933. Boken kommer att ingå i Jönköpings läns museums serie
Småländska kulturbilder och blir den officiella årsboken för 2013.
Kommunens medverkan kommer att noteras i den tryckta boken (under förutsättning att
kommunen bidrar med 5 000 kr).
Kulturberedningens förslag
Kulturberedningen har behandlat ärendet på sitt sammanträde den 8 april 2013.
Kulturberedningen anser att vi i Hylte kommun har såväl ett halländskt som småländskt
kulturarv att värna om. Kulturberedningen förslår därför kommunstyrelsen att bevilja 5 000
kr ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter till projekt Gästgiverier och
skjutsstationer i Småland.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/beslutsunderlag 2013-04-19 Per Borg/Susanne Mared
Ansökan Kulturstöd
Gästgiverier och skjutsstationer i Jönköpings län

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar 5 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter
till projekt Gästgiverier och skjutsstationer i Småland.

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Kultur- och bibliotekschef Monica Falk
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§ 106 Hallands Kulturplan 2012-2016
Dnr 2013 KS0043

Sammanfattning
Region Hallands förslag till kulturplan 2014-2016 är nu öppen för skriftliga
remissyttranden. Hyltes kommunstyrelse ges nu möjlighet att yttra sig om den regionala
kulturplanen fram till den 20 augusti 2013.
Kulturplanen tas i regionfullmäktige den 23 oktober. Region Hallands kulturplan skickas
sedan till Kulturrådet för beslut av statliga anslag till regional kulturverksamhet.
Kulturberedningen har på sitt möte den 13 maj 2013 arbetat fram ett förslag till yttrande
gällande Hallands kulturplan 2014-2016.
Kulturberedningen anser att förslaget på regional kulturplan är väl genomarbetad.
Hylte kommun har i dialog med regionen getts möjlighet att vara med och utforma planens
innehåll. Dialogmöten har hållits i en rad olika forum under hösten och våren:
 Regionens kulturutskott har mött de kommunala kulturpolitikerna och
kulturcheferna
 Den regionala kulturförvaltningen har bjudit in kommunens tjänstemän till såväl
enskilda möten som regionala nätverksmöten med bl.a. bibliotekschefer och
kulturchefer
 Öppna möten har erbjudits kvällstid för alla halländska kulturutövare som ideella
föreningar, professionella kulturutövare samt politiker och tjänstemän.
Hylte kommun har fått gott gehör för sina synpunkter om mål för gemensamt regionalt
kulturarbete, särskilt vad gäller biblioteksverksamheten och den aktuella frågan om
läsfrämjandeutveckling. Kommunstyrelsens svar till regionen i januari 2013 gällande Hylte
kommuns mål och prioriteringar för kulturen har också godkänts och lagts in i den regionala
planen för åren 2014-2016.

Beslutsunderlag
Tjänstesskrivelse/Beredning av yttrandeförslag 2013-05-14 Per Borg/Susanne Mared
Yttrande 2013-05-13 Henrik Erlingson/Monica Falk
Hallands Kulturplan 2014-2016

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Att kommunstyrelsen godkänner kulturberedningens Yttrande förslag till Hallands
kulturplan 2014-2016 som remissvar till Region Halland.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kulturberedningens Yttrande förslag till Hallands kulturplan
2014-2016 som remissvar till Region Halland.
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Beslutet skickas till:
Region Halland
Kultur- och bibliotekschef Monica Falk
Utredare Åsa Johansson
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§ 107 Övrigt ärende – Representant i politisk styrgrupp för
Framtidens hemsjukvård
Dnr 2013 KS0107

Sammanfattning
Representant ska utses till politisk styrgrupp för Framtidens hemsjukvård.
Yrkande
Henrik Erlingson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att Ronny
Löfquist (S) är Hylte kommuns representant i den politiska styrgruppen för Framtidens
hemsjukvård.
Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Ronny Löfquist (S) är Hylte kommuns representant i
den politiska styrgruppen för Framtidens hemsjukvård.
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§ 108 Övriga ärenden
Sammanfattning
Ledamot slutar i kommunstyrelsen
Ahova Lood (S) flyttar från Hylte kommun och tjänstgjorde för sista gången i
kommunstyrelsen.
Ordförande tackade henne och önskade lycka till.

………………
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