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2. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016 KS § 83

Dnr 2012 KS0208

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 83

 Protokollsutdrag MRP-beredning § 1
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Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-05-28 1 (1)

§   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.
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Sammanträdesdatum Sida
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§   1  Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016
Dnr 2012 KS0208

Sammanfattning

Yrkande
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Johan Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) 
och Ronny Löfquist (S), yrkar följande: 

Hyltealliansen har gått igenom nämndernas förslag och föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att vänta tills fullmäktige i november med att fastslå mål- och 
resursplanen 2014-2016. Även mål- och resursplanen 2015-2017 beslutas på fullmäktiges 
novembermöte 2014. 
Nämnderna påminns om att beslutet från december 2012 angående nämndernas ramar 
gäller. 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över budgetprocessen och sätta en tidplan för 
kommande år.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och 
finner att arbetsutskottet bifallit yrkandet.

MRP-beredningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vänta tills fullmäktige i 
november med att fastslå mål- och resursplanen 2014-2016. Även mål- och resursplanen 
2015-2017 beslutas på fullmäktiges 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.
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3. Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 Hylte 

kommun KS § 86
Dnr 2013 KS0001

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 86

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 142

 Tjänsteskrivelse prognos över årsutfall för Hylte kommun efter 4 månader



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-05-28 1 (3)

§   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 2013-
04-09 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. 
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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 ramöver-
flyttning 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 verksamhets-
ansvariga 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 kommun-
styrelsens 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



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 1 (3)

§   142  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 2013-04-09 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.

Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett budgetöverskridande på 2,9 mkr. I prognosen är 
medräknat tilläggsanslag med 2,15 mkr till samhällsbyggnadsnämnden enligt kommun-
fullmäktiges 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 särskild 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 mars-
prognosen ge ett överskott med 2,0 mkr. Sammantaget innebär avvikelserna ett prognosti-
serat 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 resul-
tatet är efter tilläggsanslaget till samhällsbyggnadsnämnden 1,6 mkr. Det prognostiserade 
resultatet är alltså 0,9 mkr bättre. 
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Åtgärdsplaner och äskanden från nämnderna
Som nämnts inledningsvis har nämnderna uppmanats att genomföra åtgärder för att få en 
budget i balans. 

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 kost-
nader 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. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med prognos 2013 efter 4 mån o investeringsprognos 2013 efter 4 månader 
2013-05-06 Per Borg/Olof Larsson
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut
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), med instämmande av Micael Arnström (S), yrkar att arbetsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att förslaget att överföra 300 000 kr från 
kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden avslås och att man istället förstärker 
kommunens resultat med 300 000 kr.

Johan Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och Ronny Löfquists 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med kommunledningskontorets 
förslag.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 300 000 kr för 
budgetåret 2013 från kommunstyrelsens budgetram till barn- och ungdomsnämnden.

 

Reservation
Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet.
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Tjänsteskrivelse prognos över årsutfall för Hylte kommun efter 4 
månader

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 2013-04-09 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. 
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Åtgärdsplaner och äskanden från nämnderna
Som nämnts inledningsvis har nämnderna uppmanats att genomföra åtgärder för att få en budget i 
balans. 

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
Sammanställning av prognos 2013 efter 4 månader (bilaga).
Sammanställning av investeringsprognos 2013 efter 4 månader (bilaga).
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Kommunledningskontorets förslag till beslut

 Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 300 tkr för budgetåret 

2013 från kommunstyrelsens budgetram till barn- och ungdomsnämnden.

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef

Beslutet skickas till:

Drift- och resultatbudget för Hylte kommun: 
Utfallsprognos 2013 efter 4 månader

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall 
2012

Budget 
2013

Prognos 
2013

Budget- 
avvikelse 

2013

Kommunstyrelsen (inkl fullmäktige) 35,0 35,2 34,9 0,3
Räddningsnämnden 9,7 9,7 10,0 -0,3
Samhällsbyggnadsnämnden
(inkl tillsynsnämnden) 17,5 17,3 16,5 0,7
Arbets- och näringslivsnämnden 35,2 33,1 35,4 -2,3
Revision 0,6 0,7 0,7 0,0
Överförmyndaren 0,5 0,5 0,5 0,0
Barn- och ungdomsnämnden 244,5 241,2 242,6 -1,3
Omsorgsnämnden 150,2 154,4 154,4 0,0
Summa nämnder 493,4 492,1 495,0 -2,9
Pensioner mm 1,8 6,5 6,9 -0,4
Kapitalkostnader -51,4 -58,6 -58,6 0,0
Ej fördelat verksamhetsnetto 0,0 5,1 5,1 0,0
Oförutsedda kostnader 0,0 1,0 1,0 0,0

Nettokostnader före avskrivningar 443,8 446,1 449,4 -3,3

Avskrivningar 26,9 30,0 30,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 470,6 476,1 479,4 -3,3

FINANSIERING     
Skatteintäkter och utjämning 478,2 485,2 487,4 2,2
Finansiella intäkter och kostnader -4,9 -7,5 -5,5 2,0

ÅRETS RESULTAT 2,7 1,6 2,5 0,9
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Investeringsbudget för Hylte kommun: 
Utfallsprognos 2013 efter 4 månader
Verksamhet, projekt Investeringsutrymme 2013

Belopp i tkr Ombudgete-
ring 2012-13

MRP 
2013-15

Tillägg-
anslag

Summa 
2013

Utfalls-
prognos 

april
Avvikelse 

april

Kommunstyrelsen   
Fastigheter   
Örnahallen, renovering 7 343 5 000 10 500 22 843 22 843 0
Ny förskola i Torup (Bjälkagården) 11 571 4 000 15 571 15 571 0
Övriga 3 003 8 900 11 903 11 903 0
S:a fastigheter 21 917 13 900 14 500 50 317 50 317 0
Raminvesteringar 89 660 749 749 0
IT-investeringar 1 968 3 645 5 613 5 069 544
S:a kommunstyrelsen 23 974 18 205 14 500 56 679 56 135 544

Räddningsnämnden   
Tankbrandbil 1 465 1 465 1 465 0
Räddningsbil 1 500 1 500 1 500 0
Raminvesteringar 184 60 244 244 0

Summa räddningsnämnden 1 649 1 560 0 3 209 3 209 0

Samhällsbyggnadsnämnden   
Skattefinansierade verksamheter   
Gator och parker   
Torups centrum etapp 2 4 146 2 000 6 146 200 5 946
Gång- och cykelvägar 908 1 000 1 908 0 1 908
Asfaltbeläggning 2 000 2 000 0 2 000
Övrigt 936 2 000 2 936 2 087 849

S:a gator och parker 5 990 7 000 0 12 990 2 287 10 703
Exploatering 
industrimark+bostadsområden 5 000 5 000 4 413 587
Raminvesteringar -167 250 83 83 0
Övrigt 146 590 736 590 146
S:a SBN, skattefinansierat 10 969 7 840 0 18 809 7 373 11 436
Taxefinansierade verksamheter   
Vatten och avlopp   
Hyltebruks reningsverk 17 382 17 382 17 382 0
Övrigt 4 500 10 000 14 500 7 938 6 562

S:a vatten och avlopp 21 882 10 000 0 31 882 25 320 6 562
Renhållning   
Bruna kärl 1 000 1 000 1 000 0
Övrigt 1 098 1 098 1 138 -40

S:a renhållning 2 098 0 0 2 098 2 138 -40

S:a SBN, taxefinansierat 23 980 10 000 0 33 980 27 458 6 522

S:a samhällsbyggnadsnämnden 34 949 17 840 0 52 789 34 831 17 958
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Verksamhet, projekt Investeringsutrymme 2013

Belopp i tkr Ombudgete-
ring 2012-13

MRP 
2013-15

Tillägg-
anslag

Summa 
2013

Utfalls-
prognos 

april
Avvikelse 

april

Arbets- och näringslivsnämnden
Raminvesteringar -71 200 129 129 0
S:a arbets- och 
näringslivsnämnden -71 200 0 129 129 0

Barn- och ungdomsnämnden   
Vildmarksgymnasiet, båtar mm 27 27 27 0
Raminvesteringar -178 440 262 262 0

S:a barn- och ungdomsnämnden -151 440 0 289 289 0

Omsorgsnämnden   
Raminvesteringar 1 214 440 1 654 1 654 0

S:a omsorgsnämnden 1 214 440 0 1 654 1 654 0
   
Investeringar totalt 2013 61 564 38 685 14 500 114 749 96 247 18 502
Varav:       

Skattefinansierade (exkl raminvest) 36 513 26 635 14 500 77 648 65 668 11 980
Raminvesteringar 1 071 2 050 0 3 121 3 121 0
Taxefinansierade 23 980 10 000 0 33 980 27 458 6 522
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4. Davidsonska donationen - ansökan om permutation KS § 93

Dnr 2013 KS0105

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 93 

 Yttrande

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152

 Ärendebeskrivning av permutationsförslag
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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.



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-05-28 2 (2)

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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Till styrelsen för stiftelsen Davidsonska donationen 

 
 
 
YTTRANDE 
 
Styrelsen för stiftelsen Davidsonska donationen har till Hylte kommun framfört att de har för 
avsikt att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av föreskrifter i stiftelseförordnandet.  
 
Styrelsens föreslagna förändringarna är följande: 
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 gälla 
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.  
 
Stiftelsen styrelse har givit de fem kommuner som ingår i Västbo härad, dvs Gislaved, Hylte, 
Värnamo, Gnosjö och Ljungby kommun möjlighet att yttra sig över förslaget till ansökan. 
 
Hylte kommun vill med anledning härav framföra följande. 
 
Enligt 6 kap 1 § stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, 
upphäva eller i annat fall åsidosätta föreskrifter som bl.a. avser ändamålet. Föreskrifterna får 
ändras, upphävas eller åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre 
kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter 
eller om det finns andra särskilda skäl. Vid ändring av stiftelsens ändamål ska vad som kan 
antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt.  
 
Anledningen till att styrelsen vill ändra föreskriften om sockenkommittéerna framför de vara 
dels jävssituationer men också svårigheten i att välja representanter till kommittéerna. Idag 
ska inom varje socken utses tre i jordbruket kunniga och erfarna personer, vilka sedan inom 
sina respektive socknar ska mottaga och fördela räntemedel. Med styrelsens föreslagna 
ändring kommer de 22 personer som utses inte behöva ha någon anknytning till respektive 
socken. Den förändringen står klart i strid med stiftarens avsikt. Av testamentet framgår att 
medlen ska fördelas inom socknarna av deras egna representanter. Det framkommer av 
testamentet att den lokala kännedomen är viktig. Hylte kommun menar att valbarhetskravet 
bör kunna uppfyllas med en mindre förändring än den nu föreslagna och på ett sådant sätt att 



 

hänsyn tas till testamentets skrivning om representation från alla socknar. Ett alternativ är att 
två socknar tillsammans har tre representanter.  
 
Styrelsens föreslagna ändring gällande fördelningsgrunden skulle även den medföra att 
anknytningen till socknarna går förlorad. Även här framgår stiftarens vilja av testamentet 
”sedan dylik avsättning skett skall återstoden av räntan årligen fördelas mellan samtliga 
socknar i Västbo härad i förhållande till deras jordareal”. Vidare framkommer att räntemedlen 
ska fördelas till de jordbrukare som därav gjort sig förtjänta, varvid de ekonomisk svaga bör 
äga företräde.  
 
Styrelsen har framfört att fördelningsgrunden har lett till att socknar med stor landareal men 
liten jordbruksareal och färre aktiva jordbrukare kan få större möjligheter att utdela bidrag än 
de socknar med mindre totalareal men fler aktiva jordbrukare. Vissa socknar har därför inte 
medel till ansökningar medans andra har ett överskott. Sockengränserna är inte heller gräns 
för jordbruksföretags brukande. 
 
Det är Hylte kommuns uppfattning att de av styrelsens framförda skälen inte utgör tillräcklig 
grund för att genomföra den av styrelsen avsedda förändringen. Eftersom möjligheterna att 
bruka marken ser annorlunda ut i socknarna kan olika bidragsnivåer i enlighet med nuvarande 
föreskrifter gynna de socknar med svårbrukad mark. Detta måste anses ha varit stiftarens 
avsikt. Det styrelsen påpekar gällande att alla medel inte delas ut är i realiteten redan löst 
genom Kammarkollegiets beslut den 18 januari 2002. Kammarkollegiet beslutade då att de 
socknar i Västbo härad som inte kan utdela hela årstilldelningen ska återlämna outdelade 
medel till stiftelsen. Nästa år omfördelar stiftelsen de outdelade medlen mellan samtliga 
socknar.  
 
Styrelsen gör vidare gällande att sockengränserna inte är någon gräns för jordbruksföretagets 
brukande. Detta är emellertid inget som medför att föreskriften gälande fördelningsgrund inte 
längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot stiftarens 
avsikter.  
 
Hylte kommun ifrågasätter hur den av styrelsen föreslagna ändringen skulle fungera om det 
söks mer än vad det finns medel till. Det stiftaren framfört gällande betydelsen av socknar och 
jordareal skulle då helt förlora sin betydelse. Ett tänkt scenario skulle kunna vara att 90 
procent av sökta bidrag kommer från en socken. Hylte kommun avstyrker den av styrelsen 
föreslagna ändringen gällande fördelningsgrunden. 
 
Hylte kommun har inget att erinra vad det gäller förslaget om stiftelsens säte. 
 
Hylte kommun överlämnar detta yttrande till stiftelsens styrelse. För det fall att styrelsen inte 
ändrar sin ansökan är förhoppningen att Kammarkollegiet vid sitt avgörande beaktar 
ovanstående synpunkter. 
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§   152  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.

Beslutsunderlag
Gislaveds kommunstyrelsekontors utkast till yttrande över styrelsen för Davidsonska 
donationens ansökan om permutation.

Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 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
Arbetsutskottets beslutar att kommunledningskontoret till kommunstyrelsens sammanträde 
28 maj tar fram förslag på skrivelse som kan bifogas beslutet.

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

Arbetsutskottets beslut
Till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj tar kommunledningskontoret fram förslag på 
en skrivelse som bifogas beslutet.

 



Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Davidssonska 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. Berörda kommuner är Gislaved, Hylte, Värnamo, Gnosjö och Ljungby, vilka 

berörs genom geografiskt genom sina olika antal socknar; från tolv till två socknar. 

Yttrandena från kommunerna avser donationsstyrelsen att bifoga ansökan. 

 

Beskrivning av stiftelsen 

Davidssonska donationen har sitt ursprung från Johan Petter Davidsson från Prippebo, Södra 

Hestra socken i nuvarande Gislaveds kommun. Han upprättade 1929 ett testamente, där 

största delen av hans kvarlåtenskap efter hans död skulle bilda en stiftelse för främjande av 

jordbruket i Västbo härad. Davidsson avled 1930, och efter att arvstvister avslutats kunde 

stiftelsen påbörja sin verksamhet 1934. Stiftelsens ändamål är att nettoavkastningen av 

kapitalet årligen ska fördelas mellan samtliga socknar i Västbo härad i förhållande till deras 

jordareal, dvs. landarealen i sin helhet. Valet av areal hänger samman med att under 

Davidssons tid var den värdefulla marken på en jordbruksfastighet själva jordbruksmarken 

och inte skogsarealerna. Detta vidareutvecklas i Davidssons vilja att i testamentet uttrycka 

att stiftelsen ska verka för hans ambition att stödja jordbruksförbättringar. Detta 

exemplifierade han med ändamål som nyodling genom stenröjning och utdikning av mossar 

och kärr, vid sidan av andra jordbruksförbättringar som betesförbättringar och odling. Under 

de år som gått har stiftelsen i viss omfattning fått möjlighet att med myndigheters 

godkännande fått anpassa och förändra de ändamål, som avkastningen kan användas till. 

 

För att motta och fördela de årliga räntemedlen ska enligt Davidssons testamente 

sockenkommittéer väljas av den beslutade myndigheten i varje socken. De högst tre 

personer som väljs ska vara i jordbruk kunniga och erfarna. Mottagare av räntemedel är de 
som gjort sig förtjänta av det, och de ekonomiskt svaga ska ha företräde. Valen av 

sockenkommittéerna görs numera efter de två kommunsammanläggningarna 1952 och 1974 

av kommunfullmäktige i Gislaveds, Hylte, Värnamo, Gnosjö och Ljungby kommuner. 

Valbarhetskravet, som innebär att de som väljs ska vara hemmahörande/skrivna/ i resp. 

socken, har behållits. 

 

JP Davidsson stipulerade i sitt testamente att stiftelsen skulle ha sitt säte i hans 

hemsocken/hemkommun Södra Hestra. Vid kommunsammanläggningen 1952 införlivades 

Södra Hestra i Burseryds kommun, som 1974 uppgick i Gislaveds kommun. Formellt har 

stiftelsens säte inte ändrats. 

 

Stiftelsens ekonomi har utvecklats väl under de dryga 80 år den verkat. Davidssons kapital 

från 1930 på 1 mnkr uppgick 2012 till drygt 260 mnkr. 2012 fanns 9,2 mnkr att fördela, varav 

7 mnkr utdelades. Totalt har 115 mnkr utdelats under åren som stiftelsen verkat. 

 

Förslag till förändringar 

Styrelsen i Davidssonska donationen föreslår förändringar i stiftelsens stadgar på grund av att 

förhållandena i jordbruksnäringen så radikalt förändrats att bestämmelser som finns i 

Davidssons testamente i vissa delar inte längre går att följa.  

 

De ändringar som styrelsen föreslår gäller dels sockenkommittéerna, dels 

fördelningsgrunden för utbetalning av medel, dels stiftelsens säte. 



Av styrelsens ansökan framgår förslag och skälen till förändringar, vilka kan sammanfattas: 

 

Sockenkommittéerna: 

Förslaget är att de 25 sockenkommittéerna ersätts med en kommitté om 22 personer, som 

är kunniga och erfarna inom jordbruk.  Gislaveds kommun föreslås tillsätta 11 ledamöter, 

Hylte fyra, Värnamo tre, Gnosjö och Ljungby två vardera. Förändringen ska gälla från med 

mandatperioden som börjar 2015. 

 

Skälen till förändringen är dels valbarhetskravet, dels frekventa jävsituationer. 

Valbarhetskravet för sockenkommittéernas ledamöter är allt svårare att upprätthålla, då 

antalet i jordbruk kunniga och erfarna personer minskat med att antalet aktiva jordbrukare 

minskat. Eftersom de som utses ska komma från respektive socken, vars jordbrukare man 

fördelar bidrag till, uppstår ofta jävsituationer, trots att två ersättare efter hand kommit att 

utses för de tre ledamöterna.  

 

Fördelningsgrunden: 

Bidragen föreslås inte längre fördelas utifrån respektive sockens landareal utan utifrån ”sökt 

belopp”. Texten i testamentet ”i förhållande till deras jordbruksareal” tas bort. Det blir 

således en enda pott i stället för 25 olika potter. 

 

Fördelningsgrunden landareal har lett till att socknar med stor totalareal men liten 

jordbruksmarksareal och färre aktiva jordbrukare kan få större möjligheter att utdela bidrag 

än de socknar som har mindre totalareal men fler aktiva jordbrukare. Detta har lett till att 

några socknars medel inte utdelas i sin helhet i brist på ansökningar, medan andra socknar 

inte har medel till alla ansökningar. Detta kan i praktiken leda till att bidragen kan få olika 

bidragsnivå i olika socknar. Sockengränsen är inte längre alltid gräns för jordbruksföretags 

brukande (arrenden) och samma jordbruksföretag kan få olika bidragsnivå i olika socknar. 

 
Stiftelsens säte: 

Förslaget är att stiftelsens säte ska vara Gislaved. 

Skälet är kommunsammanläggningarna som gör att Södra Hestra inte längre är egen 

kommun utan ingår i Gislaveds kommun. 

 

---- 

Kommunstyrelsekontoret har utarbetat förslag till yttrande över styrelsens för Davidssonska 

donationens över ansökan om tillstånd och ändring och upphävande av föreskrifter i 

stiftelseförordnandet (permutation): 

 

--- 

Beslutsunderlag 

JP Davidssons testamente, daterat den 19 januari 1929 

www.davidssonskadonationen.se 

Stiftelsen Davidssonska donationen, permutationsansökan 

Utkast till yttrande, kommunstyrelsekontoret  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  

--- 
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5. Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun 

KS § 95
Dnr 2013 KS0125

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 95 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155

 Tjänsteskrivelse: Översyn av politisk organisation



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-05-28 1 (1)

§   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.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 1 (1)

§   155  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 
Tjänsteskrivelse 2013-05-13 Per Borg/Susanne Mared

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 
genom-föra arbetet, varje respektive parti i kommunfullmäktige bör ha en representant. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till eventuell förändra 
organisation ska behandlas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) lägger ett tilläggsyrkande: Andra stycket om representation 
kompletteras med ”som även ska vara röstberättigad i Hylte kommun.”

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

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.

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2013-05-13
Dnr :2013 KS0125

Jenny Hagesjö, kommunjurist
Tfn:0345-18059 
E-post: Jenny.Hagesjo@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: Översyn och utvärdering av den politiska 
organisationen

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.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 respektive parti i kommunfullmäktige bör ha en representant. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till eventuell förändra organisation ska 
behandlas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef
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6. Begäran om tilläggsanslag Gymnastiksal Torups skola 

KS § 100
Dnr 2012 KS0243

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 100

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 170/12



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-05-28 1 (1)

§   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.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2012-11-06 1 (1)

§   170  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.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag 
på 1,6 miljoner kronor för reparation av gymnastiksalen vid Torups skola

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 304/12

Kommunstyrelsens beslut
Anbud ska tas in på reparation av gymnastiksalen vid Torups skola.
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7. Motionssvar- Vandringsturism KS § 96

Dnr 2012 KS0282

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 96

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156 

 Protokollsutdrag Arbets- och näringslivsnämnden § 29

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15

 Motion - Vandringsturism.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-05-28 1 (2)

§   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 kreditkorts-
betalning 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 projekt-
form) 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.



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2013-05-28 2 (2)

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14 1 (2)

§   156  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 projekt-
form) 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 arbets- och näringslivsnämnden § 29/13
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/13
Motion 2012-11-15 Roland Thörner, Miljöpartiet De Gröna i Hylte

Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Desirée Hultberg (M), yrkar att arbetsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen.
Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta att bifalla motionen.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Henrik Erlingsons yrkande.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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  §   29  Remiss från Kommunstyrelsen: Motion - Vandringsturism.
Dnr 2013 ANN0020

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Lena Hagman och Christer Grähs
Motion – Vandringsturism 2012-11-15
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §15 2013-01-15

Arbetsutskottets förslag 
Arbets- och näringslivsnämnden saknar i nuläget resurser för en förstudie och föreslår 
därför att motionen avslås. 

Yrkande
Mikael Andersson (S) med instämmande av Ahova Lood (S) yrkar bifall till motionen

Lennart Ohlsson (C) med instämmande av Thom Ericsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut

Propositionsordning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mikael Anderssons yrkande och 
finner att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Arbets- och näringslivsnämndens beslut
Arbets- och näringslivsnämnden saknar i nuläget resurser för en förstudie och föreslår 
därför att motionen avslås.

 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§   15  Motion Vandringsturism
Dnr 2012 KS0282

Sammanfattning
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om vandringsturism.

I motionen föreslås:
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-01-04 Per Borg/Susanne Mared
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 119, 2012-11-20.
Motion 2012-11-15 Roland Thörner, Miljöpartiet De Gröna i Hylte

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt arbets- och näringslivsnämnden att lämna 
förslag på svar på motionen. Svaret ska vara kommunkansliet tillhanda under våren 2013, 
senast 2 maj.

 

Beslutet skickas till:
Arbets- och näringslivsnämnden



miljöpartietde gröna

MotiontillHylteKommunfullmäktige- Vandringsturism

Vi har en vision om att Hylte kommun skulle kunna bli ett populärare mål för turister som
gillar att uppleva naturen genom att vandra, och i samband med detta bada, paddla, se på
djur- och växtliv, fiska, rida, ta del av kultur- och teknikhistoria, äta god närproducerad mat,
bo bra och så vidare. Genom samordning skulle vi kunna erbjuda sammanhängande
vandringsleder med aktiviteter, mat och boende utmed vägen.

Rätt utformad och paketerad skulle en vandringsled kunna vara ett tillskott för delar
näringslivet och föreningar i kommunen. Vi tror vidare att en sådan led på många sätt
skulle kunna vara till ömsesidig nytta mellan vildmarksgymnasiet och turismen.

En vandringsled som denna, menar vi skall drivas av kommersiella aktörer och med
hållbarhet som signum. lett inledande skede tror vi att kommunen måste engagera sig.

Vi föreslår därför:
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.

2012-11-15

Roland Thörner
Miljöpartiet De Gröna i Hylte



Hyltebruk  2013-06-04
Kommunfullmäktige
 
8. Motionssvar- Låna E-böcker KS § 97

Dnr 2012 KS0283

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 97

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157

 Tjänsteskrivelse/Svar på motion om e-böcker 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14

 Motion låna E-böcker.
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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 e-
bokslösning.
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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 ned-
laddningar 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 e-
böcker 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 e-
bokstjänst 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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§   157  Motionssvar Låna E-böcker
Dnr 2012 KS0283

Sammanfattning
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om utlåning av e-böcker.

I motionen föreslås:
 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 uppdrog 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 
föreslås att Hylte kommun tar fram ett förslag på avtal om att få använda sig av Halmstads 
e-bokstjänst. I skrivelsen beskrivs 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 e-böcker. Det är endast 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 betala 
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 e-
bokslösning.
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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 till 
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 e-
böcker 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 e-
bokstjänst 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 en mycket 
komplex avtalsfråga och att en sammanhållen lösning på regeringsnivå kan ta lång tid att 
genomföra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-04-19 Per Borg/Susanne Mared
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/13
Motion 2012-11-15 Roland Thörner Miljöpartiet de gröna i Hylte

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.
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Yrkanden
Henrik Erlingson (C) med instämmande av Desirée Hultberg (M) yrkar att arbetsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att motionen avslås i avvaktan på det 
nationella e-boksavtal som är under utredning.

Micael Arnström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut 
innebärande att motionen bifalles.

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Henrik Erlingsons yrkande.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen avslås i avvaktan på det 
nationella e-boksavtal som är under utredning.
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Tjänsteskrivelse/Svar på motion om e-böcker

Sammanfattning
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om utlåning av e-böcker.

I motionen föreslås:
 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.

Denna tjänsteskrivelse beskriver 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.

Beslutsunderlag

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 e-bokslösning.
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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 e-böcker 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 e-bokstjänst 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.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
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§   14  Motion Utlåning av E-böcker
Dnr 2012 KS0283

Sammanfattning
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion om utlåning av e-böcker.

I motionen föreslås:
 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-01-04 Per Borg/Susanne Mared
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 120, 2012-11-20
Motion 2012-11-15 Roland Thörner, Miljöpartiet De Gröna i Hylte

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att lämna förslag på 
svar på motionen. Svaret ska vara kommunkansliet till handa under våren 2013, senast 2 
maj.

 

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, kultur- och bibliotekschefen



miljöpartiet de gröna

MotiontillHylteKommunfullmäktige

En stor andel av Sveriges folkbibliotek har infört möjligheten att låta kommuninnevånarna
låna E-böcker, dvs digitala böcker som man läser på sin dator eller läs-/surfplatta . Till
skillnad från vanliga böcker kan en populär titel i princip lånas av hur många som helst och
man behöver inte heller bege sig till biblioteket för att låna något man vill läsa.

Hylte kommun har genom sin budget, tagen i fullmäktige, gjort klart att E-böcker inte skall
införas under kommande år. För att ändå få tillgång till denna service vänder sig
kommunens invånare till andra kommuner. I Hallandsposten 1 februari 2012 kunde man
läsa att en del av oss vänder sig till Halmstad kommun för att låna E-böcker, givetvis med
kostnader för Halmstads kommun som följd.

Det är inte rimligt att vi som kommun lägger över kostnader på andra kommuner för
tjänster vi valt bort att ge själva.

Ett organiserat samarbete innebär att kommunens invånare officiellt kan hänvisas till en
annan kommun och att Hylte kommun därigenom kan erbjuda sina invånare denna service
och likaledes att kommunen tar sin del av kostnaden.

För att ge våra kommuninvånare motsvarande service som många andra kommuner
föreslår jag:

att Hylte kommun inleder samtal med Halmstads kommun, eller annan lämplig kommun,
kring samarbete om utlåning av E-böcker till Hylte kommuns innevånare.

att målsättningen med samtalen är att de bör utmynna i ett samarbetsavtal mellan
kommunerna där organisation och villkor för samarbetet regleras.

2012-11-15

Roland Thörner
Miljöpartiet De Gröna i Hylte



Hyltebruk  2013-06-04
Kommunfullmäktige
 
9. Motionssvar- om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 

KS § 98
Dnr 2012 KS0157

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 98

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158

 Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden § 30

 Tjänsteskrivelse BUK införandet av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 

 Ärendebeskrivning - Motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 345

 Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun.
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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/barn-
omsorgstaxa: 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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§   158  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 föreslås 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/barn-
omsorgstaxa: 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.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 30/13 med tjänsteskrivelse 2013-04-24 och 
ärendebeskrivning 2013-03-22
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 345/12
Motion 2012-04-10, Thomas Silfros (SD)

Yrkanden
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta avslå motionen.

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

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige besluta avslå motionen.
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  §   30  Motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun
Dnr 2012 BUN0221

Sammanfattning
Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte 
kommun. Som svar har barn- och ungdomskontoret tagit fram ett besluts-underlag i form av 
Förutsättningar för införande av vårdnadsbidrag Hylte kommun. Vid sitt sammanträde 
2012-10-10 beslutade barn- och ungdomsnämnden, § 74, att man överlämnar 
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 var att avgörande för beslutet torde vara hur man värderar de 
motiv som regeringen framför i propositionen, speglat mot de lokala förhållandena i Hylte 
kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-11-13 § 345 att ärendet återremitteras 
till barn- och ungdomsnämnden för undersökning av det ekonomiska utfallet i kommuner 
som infört vårdnadsbidrag.

Beslutsunderlag
Ärendebeskrivning - Motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar skrivelse som svar till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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2013-03-11
Dnr :2012 BUN0221

Maria Tholin, Administrativ samordnare
Tfn: 0345-18116
E-post: Maria.Tholin@hylte.se

Barn och Ungdomsnämnden

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

Tjänsteskrivelse införandet av vårdnadsbidrag i Hylte kommun

Sammanfattning

Thomas Silfros (SD) har lämnat in en motion om införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun. Som 
svar har barn- och ungdomskontoret tagit fram ett besluts-underlag i form av Förutsättningar för 
införande av vårdnadsbidrag Hylte kommun. Vid sitt sammanträde 2012-10-10 beslutade barn- och 
ungdomsnämnden, § 74, att man överlämnar 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 var att avgörande för beslutet torde vara hur 
man värderar de motiv som regeringen framför i propositionen, speglat mot de lokala förhållandena i 
Hylte kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-11-13 § 345 att ärendet återremitteras till barn- 
och ungdomsnämnden för undersökning av det ekonomiska utfallet i kommuner som infört 
vårdnadsbidrag.

Beslutsunderlag
Ärendebeskrivning - Motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte kommun 

Barn och ungdomskontorets förslag till beslut

Barn och ungdomsnämnden överlämnar skrivelse som svar till kommunstyrelsen.

Mikael Falk Maria Tholin
barn- och ungdomschef Administrativ samordnare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Maria Tholin, Administrativ samordnare 2013-03-22
Tfn: 0345-18116
E-post: Maria.Tholin@hylte.se

Barn och Ungdomsnämnden
2012 BUN0221

Ärendebeskrivning - Motion om införandet av vårdnadsbidrag i Hylte 
kommun 

2008 fattade riksdagen beslut om lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307). 
Underlaget för beslutet är presenterat i propositionen Vårdnadsbidrag- familjepolitisk reform.
Den föreslagna lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ger i första ledet en rätt åt landets 
kommuner att inom vissa ramar utge ett vårdnadsbidrag.

Regeringen gav i december 2009 Statistiska centrala byrån i uppdrag att följa upp reformen. 
Under 2011 gavs ett nytt uppdrag från regeringen att för 2011 redovisa statistik - vilket 
resulterade i rapporten – Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, färdigställd i mars 2012. 
I rapporten redovisas att vårdnadsbidraget införts i 38 % (113) av landets totala 290 
kommuner. Totalt 5 kommuner har valt att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget. 1 

Rapporten visar att bland de kommuner som valt att införa vårdnadsbidraget har 4,7 % barn 
mellan 1-3 år någon period vårdats hemma med vårdnadsbidrag. 

Andel barn 1-3 år vars föräldrar som någon gång 2011 utnyttjat vårdnadsbidraget i de 
kommunerna inom Region Halland som valt att införa vårdnadsbidraget, dvs Kungsbacka, 
Varberg, Falkenberg och Halmstad ligger i snitt på 6,0%. Laholms kommun har inte infört det 
kommunala vårdnadsbidraget.

Rapporten visar att 91,9% av sökanden med kommunalt vårdnadsbidrag under 2011 är 
kvinnor. Andelen sökanden med svensk bakgrund ligger på 62%. Sökande med kommunalt 
vårdnadsbidrag under 2011 med gymnasial utbildning (43%). Andel sökande med 
eftergymnasial utbildning (40%). 

Rapporten påvisar även 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 3000 kronor/månad per barn. 

1 Gotlands kommun 101231, Motala kommun 110301, Robertsfors kommun 110101, Södertäljes kommun 110301, 

Vilhelminas kommun 101221
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Södertäljes kommuns utredning 2011-01-04 dnr KS 10/309) som ligger till grund för 
avvecklingsbeslutet av vårdnadsbidraget visar att det var för få sökanden som valt 
vårdnadsbidrag framför annan barnomsorg den optimala tiden på 23 månader, dvs för barn 
som fyllt 1 år men inte 3 år. Utredningen visar även att vårdnadsbidraget vid tiden för 
utredningen påvisade ett underskott. 

Falkenbergs kommun

Inom Falkenbergs kommun handläggs vårdnadsbidraget nom socialförvaltningen och enligt 
uppgift omfattas ett 60 tal barn av vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget har tagits upp som 
förslag till effektivisering med 1 800 000 kr och kommer beredas i kommunstyrelsen i april 
månad. 

Antagande om intresset av utnyttjande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun

Statistik  extens 2013-03

 Antal placerade oplacerade
Födda 2012 124 35 89
Födda 2011 103 88 15
Total 227 123 104
Födda 2010   111

1 Huvuddelen av dessa 11 barn är redan fyllda 3 år och omfattas därför inte av rätt till vårdnadsbidraget.

Hur många föräldrar som skulle vara intresserade att utnyttja ett kommunalt vårdnadsbidrag är 
svårt att bedöma, förutsättningarna för beviljandet är flera. Bidraget inte får lämnas till 
vårdnadshavaren som uppbär andra typer ersättningar/ stöd, som tex sjukersättning, 
föräldrapenning, aktivitetsersättning etc.

Andelen föräldrar som skolat in sitt barn i förskolan som väljer att säga upp sin 
barnomsorgsplats för att senare skola in barnet på nytt före barnet fyller tre år, förväntas vara 
liten. Det ligger närmare till hands att de föräldrar till barn mellan 1-3 år som inte har 
barnomsorgsplats idag (ovan oplacerade) väljer att avvakta inskolningen en tid och utnyttjar 
ett eventuellt vårdnadsbidrag. 

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 berättigas till det.

Det är viktigt att framhålla att antalet vårdnadsbidrag som skulle kunna bli aktuellt bara är just 
antaganden. 
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Kostnader vid införande av vårdnadsbidrag

Årskostnad för vårdnadsbidrag för ett barn med placering i förskola 20 timmar/vecka inkl 
utebliven intäkt/barnomsorgstaxa: 51. 120 kronor. 
Årskostnad för 13 barn: 665 000 kronor

- Bidragsutbetalning. (36 000 kronor/år
- Intäktsbortfall av barnomsorgstaxa (15 000 kr/år) 
- Kostnader för administration (ej beräknad)

Kostnaden eller det interkommunala priset för plats i förskolan för 2013 är fastställd årligen av 
barn och ungdomsnämnden och är för innevarande år beräknad till 84 114 kronor exkl moms.
 
Administration

Handläggning av vårdnadsbidraget kan komma innebära behov av inköp av en ytterligare 
modul till det befintliga handläggningssystemet Extens, då vårdnadsbidraget inte kan 
handläggas inom ramen för det befintliga. Inköp av modul innebär en engångskostnad samt en 
årlig underhållsavgift. Alternativet är att administrera vårdnadsbidraget manuellt. 

Handläggningen av vårdnadsbidraget innebär en i jämförelse med annan 
barnomsorghandläggning något utökad kontroll, då kommunen behöver samverka och inhämta 
information i huvudsak från Försäkringskassan men även A-kassa, för att kunna fatta beslut 
om rätten till vårdnadsbidraget. Ett fåtal vårdnadsbidragsärende ger dock större möjligheter till 
manuell handläggning. 

Minskade kostnader för införandet av vårdnadsbidrag

Ett införande av vårdnadsbidrag kan även resultera i minskade kostnader då färre barn i 
förskolan genererar minskade kostnader. Enligt prop 2007/08:91 Vårdnadsbidrag- 
familjepolitisk reform beräknas kommunerna kunna räkna hem en summa motsvarande hälften 
av en genomsnittlig nettokostnad för kommunen per inskrivet barn för varje 
helårsvårdnadsbidrag, men regeringen framhåller att kommunernas kostnadsminskning är svår 
att uppskatta. I departementspromemorian 2007:52 Vårdnadsbidrag – Familjepolitisk reform 
påpekas att kostnaden för en plats i förskoleverksamhet inte är proportionell med den tid 
barnet vistas där. Vissa typer av kostnader som t.ex. för lokaler och löner är åtminstone på kort 
sikt oberoende av barnens vistelsetider. 

Slår man ut det prognostiserade antalet barn, dvs 13 st på kommunens samtliga förskolor 
innebär det i storleksordningen ca 1-2 barn/förskola. Sedan 2013 fördelas förskolans medel via 
nyckeltal, vilket innebär att minskar antalet barn i förskolan motsvarar det en lika stor 
minskning av tilldelade medel i budget.    

_____________________
Mikael Falk
barn- och ungdomschef  
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§   345  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 föreslås 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 har barn- och ungdomskontoret tagit fram ett besluts-
underlag i form av Förutsättningar för införande av vårdnadsbidrag Hylte kommun.
Vid sitt sammanträde 2012-10-10 beslutade barn- och ungdomsnämnden, § 74, att man 
överlämnar 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. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 74, 2012-10-10 
Barn- och ungdomskontorets Förutsättningar för införandet av vårdnadsbidrag i Hylte 
kommun, 2012-08-16 Mikael Falk/Maria Tholin
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 240, 2012-08-14
Motion 2012-04-10, Thomas Silfros (SD)

Yrkanden
Lennart Ohlsson (C), med instämmande av Desirée Hultberg (M), yrkar att arbetsutskottet 
beslutar att ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för undersökning av det 
ekonomiska utfallet i de kommuner som infört vårdnadsbidrag.

Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med Lennart Ohlssons yrkande.
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Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för undersökning av det ekonomiska 
utfallet i de kommuner som infört vårdnadsbidrag.

 

Reservation:
Ronny Löfquist (S) och Gunnel Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet.



Speigedemokratenta.
HYLTE-KOMMUN
Kommunledningskontor

7017-04-25
410

Motion om införande av vårdnadsbidra i H Ite kommun

Möjlighetenatt införaett kommunaltvårdnadsbidraggenomfördesredan i börjanpä 90-talet men
revssedermerauppav Socialdemokraterna.Fr.o.m.2008 finnsdenna möjlighetännuen gångoch
det är någotsomvi Sverigedemokrateranservara positiv.

Fördelarnamed vårdnadsbidragetär fiera. Bidragetger föräldrarstörrevalmöjligheterochtillfälle
att, om såönskasochkravenför vårdnadsbidragetuppfylls,spenderamer tid med sinabarn.Att få
vara närasinabarn underen längretid än de lagstadgade480 dagarsomföräldraförsäkringen
medgerär en valmöjlighetvi Sverigedemokratertyckeratt alla föräldrarbordeha. Barnenär även
efter de 480 dagarnai en väldigtkänsligochformbar periodav sinalivvarför vi Sverigedemokrater
serväldigtpositivtpåatt föräldrarhar möjlighetenatt fortsättavara närasinabarnochge dem en
trygguppväxtefter sinaegnanormerochvärderingar.

Vinstenför samhället,dvs.Hylte kommuni det här fallet, är att ett vårdnadsbidragpå 3000 kr i
månadendelsspararpengaråt kommunen,delsminskarbarngruppernai de fall det utnyttjas.Bägge
dessabeståndsdelarär välkomna.EnligtRiksdagensutredningstjänstsåkostadeett barn i kommunal
förskolaca. 13 000 kr i månadenär 2007. Barngruppernasstorleki Hylte kommunliggerenligtfärska
uppgifterpå ungefär22 barn i snitt, en enligtossSverigedemokrateralidelesför högsiffra.Om
vårdnadsbidragetmarknadsförspå rätt sätt av kommunenskulledet kunnabidratill att minska
barngruppernamed åtminstoneett barn i snitt ochsamtidigtsparapengaråt kommunen.Med
anledningav ovanstäendeargumentyrkarvi i Sverigedemokraternapå:

att ge Barn-och ungdomsnämndeni uppdragatt införaett kommunaltvårdnadsbidragpå 3000 kr i
månadeni Hyltekommuni enlighetmed de nationellareglernaför kommunaltvårdnadsbidrag.

att ge kommunstyrelseni uppdragatt utarbeta en marknadsföringsplanför vårdnadsbidrageti Hylte
kommuni syfteatt göra innevånarnamedvetnaom atternativetmed vårdnadsbidrag.

FörSverigedemokraterna

ThomasSilfros



Hyltebruk  2013-06-04
Kommunfullmäktige
 
10. Motionssvar - medborgares möjlighet att kontakta politiker via 

e-post KS § 99
Dnr 2011 KS0186

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 99

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159

 Tjänsteskrivelse Medborgares möjlighet att kontakta politiker via e-post

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108

 Motion - medborgare ha möjlighet att kontakta politiker via e-post. Miljöpartiet de 
Gröna Hylte Kommun.
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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 mål- 
och 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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§   159  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 mål- 
och 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
Tjänsteskrivelse 2013-04-26 Per Borg/Susanne Mared
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 108, 2012-03-13
Motion 2011-06-15 (Miljöpartiet de Gröna, Hylte kommun)

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i och med kommunstyrelsens 
beslut 2013-02-12 om digitala kallelsehandlingar och läsplattor i beslutsprocessen, anses 
motionen bifallen.

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2011-10-03
Dnr :2011 KS0186

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 Postgiro 10 53 60-2
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se Bankgiro 434 - 4354

Tjänsteskrivelse Medborgares möjlighet att kontakta politiker 
via epost

Sammanfattning
Roland Thörner (Miljöpartiet de Gröna i Hylte kommun) har lämnat in en motion ang möjligheter till 
direktkontakt med politikerna. I motionen föreslås att kommuntullmäktige i Hylte kommun 

- Tillser att även Hylte kommuns medborgare omgående får möjlighet till direktkontakt med 
politikerna i kommunen via e-post.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet 2011-06-28 § 184 till 
kommunledningskontoret.
I dag har många politiker i Hylte kommun epost i form av förnamn.efternamn@hylte.se. Det gäller 
bl a kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt ett flertal ledamöter inom kommunens övriga 
nämnder.

Kostnaden 2011 för inlogg och epost är 795 kr per licens och år.

Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunen avvaktar med beslut om en mer allmän 
utdelning av epost-adresser till kommunens samtliga politiker till dess en ny så kallad plattform är på 
plats, förmodligen under hösten 2012. En ny plattform innebär en övergång till ett annat epost-
system.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att frågan tas upp till förnyad 
prövning hösten 2012 och att föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen.

Per Borg Eva Nordgaard
kommunchef kommunsekreterare
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§   108  Motion - 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 vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2011-10-25 § 300. Det återremitterades till kommunledningskontoret 
som skulle återkomma med förslag på alternativa lösningar.

Ett alternativ till att ge våra politker en @hylte.se-adress skulle kunna vara att använda ett formulär 
på hemsidan som den som vill komma i kontakt med en politiker kunde använda. Problemet med 
denna billigare lösning uppstår när politikern ska svara den som vill ha kontakt. Svaret kommer då 
från en privat adress istället för från kommunens officiella. Det är inte önskvärt ur varumärkes-
synpunkt att kommunens invånare eller andra får svar från t ex en hotmail-adress istället för från 
fornamn.efternamn@hylte.se 

Ett önskemål som tillkommit gäller tillträde till Sammanträdesportalen där politiker och tjänstemän 
digitalt kan ta del av sammanträdeshandlingar. 

Sammanträdesportalen är idag en helt öppen internetsida. Detta är bra för den offentliga delen. Det 
finns dock en rad handlingar i flera nämnder som, med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL), 
inte kan läggas ut på en sådan öppen sida. För att säkerställa att alla sammanträdeshandlingar, som 
inte är sekretessbelagda, kan läggas ut så behövs ett behörighetsinlogg. För att kunna lösa detta på 
ett korrekt och effektivt sätt så måste politikerna ges ett konto i vårt nät. 

Med detta konto i vårt nätverk så ”följer” en @hylte.se adress med. En totalkostnad för detta, när vår 
nya katalog och epostsystem (2012), blir 840 kr/användare. Det går alltså inte att ha en epostadress 
(@hylte.se) utan att ha ett konto. Ett konto i vårt nät måste till för att vi skall kunna lösa 
Sammanträdesportalens ut-veckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-03-05 Per Borg/Ulrika Hjorth
Motion 2011-06-15 (Miljöpartiet de Gröna, Hylte kommun)

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att politikerna ska få ett eget användarkonto i kommunens nät, med till-
hörande e-post samt med behörighet till Sammanträdesportalen. 
Genomförandet föreslås till efter det att migreringen har skett till nytt e-post-system hösten 2012.

Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar återrmittera ärendet för hantering i 
samband med arbetet med mål- och resursplanen 2013-2015.

Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och Lennart Ohlssons 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Lennart Ohlssons yrkande.
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Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för hantering i samband med arbetet med mål- och resursplanen 
2013-2015.

 

Beslutet skickas till
Ekonomienheten



Motion till Kommunfullmäktige i Hylte kommun
15 juni 2011

Samhällsskicket i vårt land bygger på demokratiska principer. Demokratier kräver
underhåll. För att ha en väl fungerande demokrati - där man som medborgare ser att det
bidrag man själv har att ge till samhället består av mer än att gå till valurnorna vart fjärde
år - krävs en dialog mellan medborgare och de politiker som är valda att verka i kommunen
och arbeta med det fortsatta samhällsbygget in i framtiden.

Under de senaste årtiondena har det hänt mycket inom det tekniska området som
underlättar för oss att kommunicera med varandra. Det är både en självklarhet och skyl-
dighet att ta vara på dessa möjligheter till dialog med våra medborgare och i den här mo-
tionen föreslår vi att vi som politiker gör oss enkelt nåbara via e-post.

Visserligen bor det inte fler än strax över 10 000 invånare i Hylte kommun, å andra sidan är
dessa utspridda över ett geografiskt relativt sett stort område så det är inte självklart att
medborgarna upplever att det är enkelt för dem att nå politikerna för att föra en dialog.

Vid en genomgång av 11 kommuner av olika storlek och geografiskt läge fann vi att alla
kommunerna på sina hemsidor delar med sig av direktkontaktmöjligheter till den folkvalda
politikern. Antingen direkt via kommunens hemsida med e-postadress (9 av 10) eller via
partiet de tillhör. Hylte kommun var faktiskt den enda kommunen som inte gav sina medb-
orgare denna möjlighet, av de 10 slumpvist utvalda kommunerna (förutom Hylte) vi letade
upp.
Kommunerna var: Ulricehamn, Partille, Kungsbacka, Halmstad, Laholm, Gislaved,
Stockholm, Tidaholm, Varberg, Falkenberg, Hylte.

Naturligtvis skall - år 2011 - även Hylte kommuns medborgare ha möjligheten att kontakta
alla folkvalda politiker direkt, via e-post.

E-postadressen kan förslagsvis vara fornamn.efternamn h Ite.se och skickas via kommu-
nen - för diareföring om det krävs - , för att sedan direkt vidarebefordras till politikern i
fråga.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige i Hylte kommun att

- tillse att ävffl,Hylte kommuns medborgare omgående får möjlighet till direktkontakt
ed pol)tikerna i kommunen, via e-post.

/,

Roland Thörner
för Miljöpartiet de Gröna i Hylte kommun
och
Den Rödgröna gruppen
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11. Interpellationssvar- Örnaskolans framtid

Dnr 2013 KS0090

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Interpellatiossvar Örnaskolans framtid.

 Interpellation Örnaskolans framtid.



Interpellationssvar 2013-05-28

HYLTE KOMMUN
Korn munedringskonto-

2013-05-28

Forsta strecksatsen:

Min förhoppning är att utredningsuppdragen ska presenteras for politisk beredning/behandling
innan MRP 2014-2016 ska tas av kommunfullmäktige i november 2013. Det viktiga är dock att det år
sådan god kvalite i utredningarna när de presenteras att de kan leda till bra beslut.

Andra strecksatsen:

Kommunens Väl har en överenskommelse med övriga samarbetspartier som går under namnet
Hyltealliansen. Kommunens Väl har genom åren samarbetat blocköverskridande och har inte heller
denna mandatperiod för avsikt att placera in sig i någon borgerlig eller rödgrön ideologisk fållt
lnterpellanten bör därfor, for att få svar på sin fråga, ställa den till någon ledamot i ett borgerligt
parti. Som ledamot i Kommunens Väl hoppas jag kunna ge en tydlig signal i samband med att MRP-
2014•2016 ska tas i november 2013.

Tommy Edenholm (KV)



441
Socialdemokraterna

Till kommunfullmäktige Hylte Kom

! HYLTEKOMMUN
I Kornrnunledningskontor

' 2013-03- 19

Interpellationtill 
Barn och ungdomsnämndens ordförande:

På kommunfullmäktigessammanträde7 mars 2013beslutade den borgerliga
majoritetenmed stöd av Sverigedemokratemaoch SPI att sätta igångdeti utredning
som rör Örnaskolans lågoch mellanstadiumsframtid.På upprepade frågorom när
denna uttedning ska vara klaroch presenteras för fullmäktigevägrade
förslagsställarentillikabarn och ungdomsnämnden ordförande konsekventatt

hoo svarapå.

Den 7 november 2012 fickbarnen på Örnaskolans låg och mellanstadiumett brev
med sighem till sina föräldrardår det stod bl.a :kommunspnfrenharbeslutatatt utreå
omdagens ochmellanstadieverksambeti Hyltebrukhit ellerdelvisskullekunna 
samlokaliseraspå EäasFries.Detta brev har väckt många frågor och skapat oro om
barnens framtidaskolgångi många farnilieri hela Hyltebruk.

Ett anstindighetskravsom man ska ställapå ansvarigapolitikerär att man redovisar
en tidplan för när och hur den framtidaprocessen i ärendet är tänkt att
genomföras.

tindertecknad frågardärför barn och ungdomsnämndens ordförande Tommy
Edenholm (KV) följande:

När ska de utredningsuppdragsom det beslutadesom i ärendet
"Skolutveckling"(KF 2013-03-07)vara klaraoch presenteras för
kommunfullmäktige?
När avserden borgerligamajoriteten att ge besked om sinaavsiktermed
Örnaskolans lågoch mellanstadiumsframtid?

\ k-

fagnusR musson (S)
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12. Avsägelser 2013

Dnr 2013 KS0046

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Avsägelse Kommunfullmäktige m.fl nämnder.



Till kommunfullmäktige

Avsågelse

Pågrund av flytt från kommunen under augusti månad avsäger sig

undertecknad följande förtroendeuppdrag;

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Kommunstyrelse

Vice ordförande i Arbets- och Näringslivsnämnden

Nämndeman i Halmstad Tingsrätt

Hyltebruk 2013-05-28

Med vänlig hälsning

Ahova Lood
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13. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2013

Dnr 2013 KS0142

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Återredovisning fullmäktigeuppdrag



                                       2013 KS0142

                                           
  

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 Plusgiro  10 53 60 - 2
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Jenny Hagesjö, Kommunjuristl 2013-06-03

Kommunfullmäktige

Redovisning av Fullmäktigeuppdrag 

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

Arbets- och näringslivsnämnden har under hösten 2012 
påbörjat arbetet. Det beräknas vara klart för politisk 
behandling under hösten 2013.

Ärendet pågår.
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.

Färdigt för politisk behandling.
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.

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 pågår.

Jenny Hagesjö
Kommunjurist
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14. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2013

Dnr 2013 KS0141

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Redovisning av motioner juni 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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Kommunfullmäktige
 

Redovisning av motioner
Dnr. 2013 KS0141

Sammanfattning

1. Direktkontakt med politiker via 
e-post

kf § 52, 2011-06-16, 2011 ks0186

Ärendet redovisas i fullmäktige 2013-06-18

2. 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 medarbetare utökad sysselsättningsgrad

3. Införande av vårdnadsbidrag
Kf § 70 2012-06-19, 2012 ks0157

Ärendet redovisas i fullmäktige 2013-06-18

4. 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.

5. Vandringsturism
Kf § 119 2012-11-20, 2012 ks0282

Ärendet redovisas i fullmäktige 2013-06-18

6. Låna E-böcker
Kf § 120 2012-11-20, 2012 ks0283

Ärendet redovisas i fullmäktige 2013-06-18.

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

Ärendet pågår. Arbetsutskottet har remitterat det till 
barn- och ungdomsnämnden.

8. Kommunal färdtjänst
Kf § 13 2013-03-07, 2013 ks0078

Ärendet pågår. Arbetsutskottet har remitterat det till 
samhällsbyggnadsnämnden.

9. Valfrihet för föräldrar och barn 
i förskolan

Kf § 26 2013-05-07, 2013 ks0122

Ärendet tas upp i arbetsutskottet 2013-06-11.

Eva Nordgaard
kommunsekreterare
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15. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

Dnr 2013 KS0024

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag KS § 85 Rev granskning årsbokslut 2012

 Protokollsutdrag KSAU § 139 Rev granskning årsbokslut 2012

 Tjänsteskrivelse - Yttrande över granskningsrapport årsbokslut och årsredovisning 
2012

 Revisorernas granskning årsbokslut 2012

 Protokollsutdrag KS § 91 Rev granskning upphandlingsverksamheten

 Protokollsutdrag KSAU § 150 Rev granskning upphandlingsverksamheten

 Tjänsteskrivelse Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten

 Revisorernas granskning upphandlingsverksamheten
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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. 
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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 
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§   139  Uppföljning och redovisning 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. 
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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 
Tjänsteskrivelse 2013-04-29 Per Borg/Olof Larsson 
Årsredovisning 2012, årsbokslut 2012 
Revisorernas granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012, april 2013  
 
Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över revisorernas granskningsrapport för 
årsredovisning 2012. 
 

  

 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna Hylte kommun 
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2013-04-29
Dnr :2012 KS0001

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 - Yttrande över granskningsrapport årsbokslut och 
årsredovisning 2012

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.  

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2012, årsbokslut 2012 samt granskningsrapporten. 

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.
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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.
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. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Att godkänna yttrandet över revisorernas granskningsrapport för årsredovisning 2012.

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef

Beslutet skickas till:
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Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en granskning av års-
bokslut och årsredovisning för 2012. Enligt kommunallagen skall revisorerna aven bedöma
om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk
hushållning, som fullmäktige beslutat.

Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp.

Arets resultatigod redovisningssed
Det redovisade resultatet uppgår till 2,7 mnkr (27 mnkr för koncernen).1 resultatet ingår en
jämförelsestörande post om 9,5 mnkr avseende återbetalning av AFA-försäkring. Utan denna
hade resultatet för 2012 varit negativt. Budgeten för 2012 efter tilläggsanslag mm uppgick till
5,2 mnkr. 1delårsrapporten för juni prognostiserades hetårsresultatet till 9.8 rnnkr.

Nämnderna avviker mot budget med -5.6 mnkr. De största avvikelserna återfinns inom sam-
hällsbyggnadsnämnden (-2.3 mnkr), arbets- och näringslivsnämnden (-1,8 mnkr) och barn-
och ungdomsnämnden (-1,8 mnkr) V ser med oro på att nämnderna inte lyckas hMla sin
budget i ett läge då kommunens ekonomi är ansträngd. Prognosen för 2013 pekar på ett

iter fortsatt budgetunderskott för nämnderna i storleksordningen 5 mnkr.

Vår granskning visar att bokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rätt-
visande bEldav kommunens ställning och resultat Redovisningen foljer i afit väsentligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

God ekonomisk hushållning
Hylte kommun har i Mål och resursplan gjort en tolknfng av begreppet god ekonomisk hus-
hållning. De finansiella mål är oförändrade jämfört med 2011 medan nya verksamhetsmål
(fokusområden) har antagits. 1årsredovisningen görs en uppfMjning av måluppfyllelsen.

Av årsredovisningens målutvärdering görs bedömningen att av de fyra finansiella målen har
ett uppfyllts medan tre ej har uppfyllts. De 14 mål som kopplas till de tre fokusområdena visar
på en låg mäluppfyllelse, delvis pga att åtta av målen ej kunnat följas upp beroende på ännu
ej fillgänglig statistik.

1förvaltningsberättelsen görs en uppföljning och samlad bedömning av om verksamheten
bedrivits i entighet med god ekonomisk hushållning. Bedömningen som görs är att Hylte
kommun delvis uppnår god ekonomisk hushållning. Motiveringen till bedömningen är den
låga måluppfyllelsen gällande de finansiella målen där endast ett av de finansiella målen
uppnås men även att måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är låg.

'Irter
Balanskrav
Balanskravsresultat uppgår till 2,5 mnkr Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet
har uppfyllts.

Intern kontroll
Vi ser det som mycket positivt att arbetet med intern kontroll kommit igång under 2012. Ett
antal förslag fill ytterligare utveckling av den interna kontrollen har identifierats.
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1. Inledning

1.1. Uppdrag oeh syfte

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en granskning av års-
bokslut och årsredovisning för 2012,

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskapema är rättvisande. Inom ramen för
denna uppgift år syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprät-
tad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Enligt kommunallagen skall revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt
med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmåktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning skall bilaggas årsbokslutet. Motsvarande gåller för
granskning av detårsbokslutel Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrappor-
ten har lämnats separat.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebår att
granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspekby för att i rimlig
grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en råttvisande bild. Gransk-
ningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i
årsredovisningen. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen § 9a, granskat om resultatet år
forenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Granskning av Hylte kommuns årsbokslut och årsredovisning 2012 3
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2. Analys av resultat mot budget och prognos

2.1. Resultatutveckling

  
Belopp i mnkr

     
Avvik

 

Avvik

 

Budget Prognos

 

bokslut Avvik bokslut

 

Bokslut inkl TB 2012 Bokslut föreg bokslut prognos
Tabell 1 Resultaträkning totalt 2011 2012 delår 2012 år budget delår

Verksamhetens intakter 155,0 184,2 290,9 198,8 43,8 14,6 -92,1
Verksamhetens kostnader -589,4 -621,9 -739,4 -652,1 -62,7 -30,2 87,3
Jämforelsestörande poster 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 9,5 0,0
Avskrivningar -24,2 -23,0 -26,0 -26,9 -2,7 -3,9 -0,9
Verksamhetens nettokostn1 458,6 -460,7 -465,0 -470,7 -12,1 -10,0 -5,7
% av skatter och bdrag 98,2% 97,3% 96,9% 98,4%

  
Skatteintakter 354.7 364,5 368,2 366,9 12.2 2,4 -1,3
Gen statsbidrag o utjamning 112.5 108.9 111,6 111,4 -1,1 2,5 -0.2
Sa skatter och bidrag 467,2 473,4 479,8 478,3 11,1 4,9 -1,5

Resultat före finansiella poster 8,6 12,7 14,8 7,6 -1,0 -5,1 -7,2

Finansiella untäkter 1,2 2,1 2.0 2,2 1,0 0.1 0,2
Finansiella kostnader -7,3 -9,6 -7,0 -7,1 0,2 15 -0,1

Nettoresultat 2,5 5,2 9,8 2,7 0,2 -2,5 -7,1

Resultat exkl jämförelsestörande
poster Z5 5,1 0,3 -6,6 -9,3 -11,9 -7,1
Resultat i % av Skatteroch bidrag 0,5% 1,1% 0,1% -1,4%

  

Tabell Verksamhetens net-
tokostnader per styrelse och
nämnder

   

Kommunstyrelsen inkl valnamnd -38,1 ,35,7 -35.5 -35,1 3,0 0,6 0,4
Räddningsnämnd -9,7 -9,7 -9,7 -9,7 0,0 0,0 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd -19,3 -15,1 -15,9 -17,4 1,9 -2.3 -1,5
Arbets- och näringslivsnämnd -36.9 -33,4 -33,4 -35,2 1.7 -1,8 -1,8
Revision -0.7 -0,7 -0,7 -0,6 0.1 0,1 0,1
Overformyndaren -0.3 -0,5 -0,5 -0,5 -0.2 0,0 0,0
Barn- och ungdomsnämnd -232,9 -242,7 -241,5 -244,5 -11.6 -1,8 -3,0
Omsorgsnamnd -142,8 -150,0 -147,9 -150,2 -7.4 -0,2 -2,3
Tillsynsnamnd -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,0 0,0
Summa nåmnder och styrelse -481,2 -487,9 -485,2 -493,3 -12,1 -5,4 -8,1
Gem poster finansförvaltningen 22,6 27.1 20,2 22,6 0,0 -4,5 2.4
Verks nettokostnader totalt -458,6 -460,8 -465,0 -470,7 -12,1 -9,9 -5,7

Granskning av Hylte komrnuns årsbokslui och arsredovisning 2012 4
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2.2. Resuttat mot föregående är

Arets resultat uppgår till +2,7 mnkr mot +2,5 mnkr föregående år. Verksamheternas netto-
kostnader har ökat med 12,1 rnnkr (varav -12,1 mnkr inom styrelse och nämnder) medan
skatteintäkter och bidrag ökat med 11,5 mnkr. Finansnettot har förbättrats 1,2 mnkr. 1resul-
taet 2012 ingår återbetalda AFA-premier 9,5 mnkr. Exklusive återbetalda AFA-premier är
resultatet för 2012 negativt.

2.3. Resultat mot budget

Arets resultat +2,7 mnkr understiger sluthgbudget inklusive tilläggsbudget 5.1 mnkr med -2,4
mnkr. Härav utgör återbetalda AFA-premier 9.5 mnkr som ej varit budgeterade, Exklusive
Afa-premierna är budgetavvikelsen totalt -11.9 mnkr. (Eftersom budgetering inte sker per
motpart blir beloppen på raderna verksarnhetemas intäkter och kostnader inklusive interna
poster inte jämförbara mot bokslut och prognos i tabell 1. Bedömning skall i stället göras på
raden nettokostnader.)

På nämndsnivå år budgetavvikelsen totatt -5,4 mnkr (föreg år -4,5 mnkr). De största budget-
överdragen har uppkommil inom

Nämnd Budgetavvikelse Angiven huvudorsak

Samhällsbygg-
nadsnåmnden

-2,3 mnkr Bostadsanpassningar -1 tomnkr. Kostverksamheten
-0,7 mnkr
Totalt underskott 15,3%

Arbets- och
naringslivs-
nämnden

-1.8 mnkr Ekonomiskt bistånd -1,4 rnnkr
Totatt underskott 5.4%

Barn- och ung- 1 8 rrinkr Grundskola -2,4 mnkr Gymnasieskola -2 0 mnkr.
domsnämnden Totaft underskott 0,7%.

Vi ser med oro på att ett flertal nåmnder visar relafivt stora budgetavvikelser.

2.4. Resultat mot prognos i delårsrapport

glem Arets resultat +2,7 mnkr blev 7.1 rnnkr sämre än den prognos som angavs i delårsrapporten
per juni 2012, +9,8 mnkr, På nämndsnivå är awikelsen totalt sett -8.1 mnkr, Gemensamma
poster inom finansförvaltningen har gett +2,4 rnnkr. skatter och bidrag -1,5 mnkr samt ett
förbättrat finansnetto +0,1 ninkr

Största avvikelserna på nämndsnivå finns inom barn- och ungdornsnämnden. omsorgs-
nämnden, arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnärnnden med totalt -8,6
mnkr.

En förklaring till avvikelserna i prognostiserade nettokostnader sedan delårsrapporten mellan
narnnder och centralt kan vara utlagda löneökningar efter avtalsuppgörelser under hösten.

Granskningav Hytte kommunsårsbokslutoch årsredevisning2012 5



ElERNST&YOUNG
Qua(ityhi Everything We Do

3. Redovisningsfrågor

3.1. Anläggningstillgångar

Som framgår av avsnittet Redovisningsprinciper har kommunen från 2012 börjat tillämpa
komponentavskrivningar, främst vid större nya investeringsprojekt för fastigheter. Delta inne-
bär att delar av anläggningen delas upp i komponenter, där olika avskrivningslider tillämpas
baserat på bedömda nyttjandeperioder per komponent. Den nya principen leder enligt uppgift
till ökade årliga avskrivningar.

Vi noterar att beloppsgränsen för aktivering vid inventarieinköp fram till 2012 legat på 12 tkr,

‘iår vilken höjs till 20 tkr från 2013. Vi bedömer att även denna gräns är relativt låg Detta leder till 
att en stor volym inventarier måste hanteras i anläggningsregistret, vilket i sin tur leder till
problem att hålla anläggningsregistret aktuellt. Anläggningstillgångar som inte längre finns
kvar skall efter årlig genomgång utrangeras ur anläggningsregistret, varvid eventuella bok-
förda värden skall skrivas bort. Vi rekommenderar att en genomgång sker av att posterna i

Nuar anläggningsregistret överensstämmer med faktiska tillgångar.

De synpunkter som vi tidigare år lämnade gällande information i noter om materiella anlägg-
ningstillgångar har till stor del åtgärdats. Dock behöver vidare utredning göras av hantering-
en av de uppgifter som används t ex i första delen av not 8 om byggnader och mark. Vi note-
rar att de belopp som anges som ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskriv-
ningar sannolikt i själva verket avser något annat. Bland annat finns det ett förbud mot upp-
skrivningar av kommunala fastigheter, vilket vi inte heller har anledning att tro har förekom-
mit. (Nedskrivningar avser nedjusteringar av befintliga fastighetsvärden utöver vad planenli-
ga avskrivningar leder till och skall, enligt ny rekommendation årligen omprövas, och om
nedskrivningsanledningen upphör återföras). Detta tror vi inte heller är den verkliga anled-
ningen till posten. Snarare avser beloppen justeringsposter för att få antingen anläggnings-
registret att stämma eller själva notuppgifterna. Vi tror att justeringarna i stället skall göras t
ex av anskaffningsvärdet. och hör sannohkt ihop med förändringar av pågående investering-
ar, som också kan omfatta balansposterna inventarier och trinnateriella anläggningstillgång-
ar. Ofta år det en fordel att enbart ange anskaffningsvärden och ack avskrivningar för aktive-

~ rade anläggningstillgångar, medan pågående investeringar redovisas separat. Det kan också
vara så att beloppen avser justeringsposter för sålda eller utrangerade tillgångar. Vi bedömer
dock inte att detta påverkar värdet av anläggningstillgångarna i balansräkningen utan påver-
kar enbart upplysningarna i noten.

New Under året har direktavskrivning från pågående investeringar skett med 1,6 mnkr efter full-
mäktiges beslut att avbryta ett projekt gällande kök/matsal i Unnaryd.

Som irnmateriella anläggningsfillgångar har upptagits dataprogram, t ex PA-system. vilka
skrivs av över 5 är. De synpunkter vi lämnade föregående år om notupplysningar härtill har
åtgärdals.

3.2. Kortfristiga fordringar

Bland de kortfristiga fordringarna ingår kundfordringar med totalt 15.5 mnkr i huvudsakligen
tre olika debiteringssystem/reskontror. När en fordran lämnas för längtidsbevakning hos in-
kassoföretag flyttas fordran till ett särskilt fordringskonto 1514 Osäkra fordringar (vilket är i
överensstämmelse med antagen policy). Efter utslag att fordran inte bedöms ha något värde
skrivs fordran av efter beslut av respektive nämnd. Under 2012 har avskrivningar skett med
ca 770 tkr från konto 1514 avseende fordringar från 2008-2012. Kvarstående saldo på detta
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konto är därefter ca 0. Någon generell reservering av osäkra fordringar i de fakturor som
figger kvar i respektive reskontra görs inte. Vi rekommenderar att kommunen ser över sin
policy för när en kundfordran ska reserveras som osäker och därrned inte långre värderas
fullt ut 1bokslutet. Ett förslag är att reservera alla fordringar som år äldre än sex månader
samt individuell prövning av stora poster som ej är sex manader gamla. Denna princip tilläm-
pas av flera andra kommuner. Till bokslutet bör också finnas en åldersanalys av obetalda
kundfordringar ur de olika reskontroma med en dokumenterad genomgång av utestående
saldon åldre än vissa fastställda gränser och en övergripande riskbedörnning för kundförlus-
ter totalt och per systern.

3.3. Avsättningar

Bland avsättningarna ingår en post avseende omstruktureringskostnader avsatt i bokslutet
2006. Posten har använts successivt. Av denna kvarstår i årets bokslut 1,7 mnkr outnyttjat,
medan 0,5 mnkr använts 2012. lanspråktagandet av avsättningen följer uppgjord plan och
någon ny avsättning har inte skett. Enligt vår bedömning uppfyller inte denna post kravet för
avsättning och borde aterförts i sin helhet Med hänvisning till den nya rekomrnendationens
(2011) förtydligande om förbud mot avsättningar för informella förpliktelser skulle, enligt  före-
trädare för RKR, en upplösning mot eget kapital vara försvarbar. Detta skulle i så faU motive-
ras med en förändrad redovisningsprincip med hänvisning till ny rekommendation. I redovis-
ningsprinciperna i årsredovisningen anges att 'avsättning för framtida omstruktureringskost-
nader inte helt följer gällande rekommendationer. RKR 10". Eftersom användningen följer
sedan tidgare uppgjord plan och nyavsättning inte sker, anser vi att hanteringen ändå kan
försvaras.

Bland avsåttningar fanns föregående är 1,6 mnkr avseende återstållande av deponi. Under
året har hela avsättningen tagits i anspråk för kostnader för sluttäckning av deponin. Någon
ny avsättning har inte skett under året då rerhållning inte visat något överskott. Utredning
bör ske för att säkerställa att redovisningen sker enligt rekommendafron 10 från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).

 ear

3.4. Löneskatt

De anmärkningar som vi tidigare år lämnade avseende hantering och inbetalning av löne-
skatt har åtgårdats. I arets bokslut bedömer vi att redovisningen har skett korrekt.

3.5. Kommunal fastighetsavgift

taw Sedan 2008 tillförs kommunerna den då införda kommunala fasfighetsavgiften efter en skat-
teväxling, där statsbidragen minskade med motsvarande belopp. Beloppet fastställdes utifrån
ett genomsnittsbelopp per invånare i rikel Kommunerna skall därutöver årligen erhålla för-
ändringen i den faktiska fasfighetstaxeringen avseende fastighetema inom den egna kom-
munen. Slutavräkningen görs med två års eftersläpning i ett komplicerat system som liknar
avräkningen av kommunalskatt Kommunerna skall därför bokslutet ta upp en prognos över
fordran för kommande slutavräkning. Kommunspecifika uppgifter om prognoser och utfall av
de årliga fastighetstaxeringarna lämnas löpande av SKL.

Inför bokslutet 2012 har SKL tagit fram en ny beräkningsmodell som för varje kommun speci-
ficerar såväl årets intäkt och aktuell fordran, baserat på SKLs tolkning av gällande regelverk.
Kommunen har i bokslutet följt denna beråkningsgrund (med ett marginent undantag), vilket
far anses utgöra god redovisningssed i denna fråga Enligt vår bedömning leder detta dock
till en undervärdering av tordran med ca 14 kr/invånare per år fr o m 2010. om utgångspunk-
ten i stållet görs ulifran en analys av vilka utbetalningar som faktiskt sker och effekten av
taktisk slutavräkning. Vi anser att den av skatteverket från 2010 höjda utbetalningen av bas-

Granskning av Hylte kommuns årsbokslut och årsredovisning 2012 7



ERNST&YOUNG
Quality 1n fltrythingIre Do

värdet med detta belopp inte avräknas när nästa ärs utbetalningar fastställs. Häri ingår den
faktiska slutavräkningen av den fordran som kommunen har avseende fastighetstaxeringen
för två år hIlbaka

Vi anser att kommunen gör korrekt som följer SKLs instruktioner, även om det kan innebära
en försiktig värdering av fordran med ca 140 tkr per år från 2010. Enhgt uppgift skulle ett tyd-
ligare förfarande av utbetalningar och slutavräkning kräva en lagändring. vilket enligt SKL
inte tycks vara aktuellt. Fordran i årets bokslut avser 2011 och 2012 och uppgk bll 8,4 mnkr

3.6. Kassaflödesanalys

Kommunens disponibla likvida medel utgörs till största delen av outnythad checkräknings-
kredit enligt följande i mnkr:

 

2012 2011: Förändring.

 

Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 0,0

 

Utnyttjad checkräkningskredit -14,5 -20,0: 5,5

So Outnyttjad checkräkningskredd 35,5 30,0r 5,5

 

LiklÄda medel, kassa bank 0,6 1,1 -0,5

 

Summa disponibla likuida medel 36,1 31,1 5,0

För att tydligare visa kommunens likviditetssituation och förändringen dåri kan man i stället
för att visa förändringen i likvida medel som kassa och bank även inkludera outnythad check-
räkningskredit i kassflödesanalysen (I balansräkningen får dock bara utnyttjad checkräk-
ningskredit tas upp). Då måste det anges atl man i kassaflödesanalysen hkställer outnyttjad
checkräkningskredit med likvida medel i själva analysen Oavsett om denna utbrytning sker
forment är det vik1igt att motsvarande uppgifter framgår tydhgt om läsaren själv vill göra den-
na justering för att få fram ett mer råttvisande hkviditetsflöde. Därför bör utnyttjad checkräk-
ningskredit anges separat bland kortfristiga skulder, hksom att beviljad kredit anges.

1kassaflödesanalysen anges i vårt förslag förändring av beviad kredit som nyupptagna lån
alternativt amortering medan utnyttjad checkräkningskredit Ints ut från förändring av kortfris-
hga skulder. Denna variant framgår inte av RKRs rekommendation, men under förutsättning

SBBY att det klart framgår hur man gått tillväga anser vi att i Hylte kommuns situation ger den en
mer rättvisande bild av kommunens tillgänghga likviditet och dess förändring, vilket måste
anses vara syflet med kassflödesanalysen.

Om inte tillgången outnyttjad checkräkningskredit tydligt redovisas kan balansräkningen
och kassaflödesanalysen ge ett intryck av att kommunen har mycket sämre likyiditet an man
i själva verket har. Den outnyttjade checkräkningskrediten borde därför även kunna beaktas i
förvaltningsberättelsens avsnitt om likviditet där matten kassalikviditet och rörelsekapital
skulle förbattras.
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4. Nyheter inom redovisningen

4.1. Nyheter för året —nya rekommendationer

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har fastställt 3 rekommendationer som börjar gälla
under 2012:

4.1.1. Materiella anläggningstillgångar - uppdatering

Rekommendationen har uppdaterats med hur anläggningstingång som kommunen erhåller
som gåva skall redovisas och har inte fått nagon påverkan på kommunens redovisning.

4.1.2. Nedskrivningar

Denna rekommendation är antagen 2011 men har trätt i kraft 2012. Rekommendationen har
inte haft någon påverkan på bokslutet för 2012.

4.1.3. Redovisning av tinansiella tillgångar och skulder

Denna rekommendation år också antagen 2011 men har trätt i kraft 2012. Enligt rekommen-
dationen måste kapitalförvaltning för pensionskapital från 2012 redovisas under omsättnings-

Den ställer också ökade krav på klassificeringen av kort- respektive längfristig upp-
låning i 2012 års bokslut, samt på informalion om lånevillkor, rnedelbindningstid: räntevillkor
mm. Vi bedömer att kommunen huvudsak följer rekommendationen.
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5. Arsredovisningen
Arsredovisningen år upprättad efter i stort sett samma struktur som föregående år. Den är
uppdelad i avsnitten Vår berättelse. Vär förvattningsberättelse, Våra verksamheter samt Våra
räkenskaper. Vi bedömer att årsredovisningen 2012 i det stora hela år en välgjord produkt
med en tydlig och bra struktur.

Vi har några mindre synpunkter som vi ändå vill framföra.

Avsnittet om god ekonomisk hushållning skulle kunna förtydligas genom att koppla ihop det
första övergripande avsnittet med de mer detakerade beskrivningama av uppföljning av fo-
kusornråden. Syftet är att få en läsare alt lättare förstå att beskrivningama av fokusområden
hänger ihop med avsnittet om god ekonomisk hushållning Detta kan göras t ex genom att
knyta ihop avsnitten under samma rubrik alternativt hänvisa frän tabellen över den övergri-
pande måluppfökningen till beskrivningama och motiveringarna under resp fokusområde.

Ett förtydligande av måluppföljningen skulle också kunna vara att komplettera de färgade
prickarna som anger grad av måluppfyllelse med olika former. T ex kan grön prick ersättas
av en grön kvadrat, gul prick med gul triangel osv.

Granskning av Hylte kommuns årsbokslut och årsredovisning 2012 10
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6. Intern kontroll
Ett reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmåktige 2011-12-15. Nämnderna har
därefter under 2012 antagit Intern kontrollplaner. Av den dokumentation som erhållits fram-
går att räddningsnämnden och överförmyndaren ej har antagit några intern kontrollplaner för
2012. Inte heller Hyltebostäder har någon antagit intern kontrollplan.

En uppföljning av intern kontrollarbetet har gjorts i samband med årsbokslutet 2012. Resp
nämnd har i samband med att årsbokslutet tagit del av den interna kontrollen som utförts
under 2012. Något beslut om den interna kontrollen bedöms som tillräcklig eller ej har dock
rnte fattats Rapportering av nämndemas interna kontrollarbete har skett till kommunled-
ningskontoret.

iso I förvaltningsberättelsen under avsnittet god ekonomisk hushållning finns intaget ett stycke
om intern kontroll. Häri framgår att uppföljningar av den interna kontrollen har gjorts och av-

 

rapportering har skett till /resp nämndkornrnunledningskontoret. Där anges också att de kon-

 

troller som genomförts visar på endast ett fåtal avvikelser. I de fall avvikelser påträffats upp-

41.• ges att förbättringsarbete har påbörjats.

Intern kontrollplaner för 2013 har fastställts av resp styrelseinämnd. Det kan konstateras att
det år samma plan som gäller för 2013 som gällde för 2012, dvs någon förnyad risdkanalys
har ej gjorts.

6.1. Bedömning

Vi ser det som mycket positivt att arbetet med intern kontroll har kommit igång 2012. Uppfölj-
ning har gjorts av den interna kontrollen och avrapportering har skett till resp nämnd Infor-
mation om nåmndernas interna kontrollarbete har rapporterats på samrådsträffar med KSAU.
Planer för 2013 har fastställts.

Alla nämnder har dock ännu inte antagt intern kontrollplaner. Enligt Kommunallagen 6:7 ska
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillråcklig. Kommunstyrelsen har i sin upp-
siktsplikt till uppgift att övervaka detta.

För att ytterligare utveckla den interna kontrollen föreslår vi följande:

Nämnderna bör i samband med rapporteringen av den interna kontrollen ta stållning
till om de är tillräcklig.
Kommunstyrelsen bör göra en sammanvägd bedömning av den interna kontrollen.
Risk- och väsentlighetsanalyser bor göras/uppdateras ärligen och utgöra underlag för
vilka kontrollmoment som ska ingå i uppföljningen. Samma kontroller bör inte göras år
från år, sårskitt inte om det visar sig att de fungerar.
överväg både legala, ekonomiska och verksamhetsmässiga risker kopplade till verk-
samhetens mål i risk- och väsentlighetsanalysema.
Ta fram en enhetlig struktur för genomförande, dokumentahon och rapportering.
Viktigt att utfört arbete dokumenteras.
Omfattningen pa de stickprov som ska utföras bör anges i planen och i samband med
rapporteringen.
Kommunstyrelsen säkerställa att reglernentet för intern kontroll efterlevs av samtliga
nåmnder och Hyltebostäder.

law 

 ••
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7. God ekonomisk hushållning

7.1. Finansiella mål

1budgeten förs i enlighet med kommunallagen, ett resonemang om 'god ekonomisk hushåll-
ning" samtidigt som finansiella mål och verksamhetsmål med anknytning till detta begrepp
definjeras. Målen ska enligt lagen följas upp och bedömas i förvattningsberättelsen. Det är
kommunstyrelsen som utifrån de uppgifter man får in från nämnderna, ska göra en uppfölj-
ning av de fastställda målen och en bedömning av i vilken mån mMen kommer att kunna
uppfyllas under räkenskapsåret. Om så behövs ska även förslag till åtgårder anges. Det är
över denna kommunstyrelsens uppföljning och bedömning som sedan revisorerna ska avge

\e/
ett sårskilt yttrande till fullmäktige.

1budgeten (Mål och resursplan) 2012 och flerårsplanen 2013-2014 har intagits ett resone-
mang om god ekonomisk hushållning utrfrån situationen för Hytte kommun Finansiella mål
finns angivna avseende:

\ssf • Resultat (2 st)
Soliddet
Investeringar

Följande indikatorer för måluppfyllelse anges:

Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bör upp-
gå till minst 2%
Nämnderna ska hålla anvisad budget
Solidrteten ska uppgå till minst 30% för perioden
Nettoinvesteringar bör helt finansieras med egna medel, undantag kan bl a göras för
taxefinansierad verksamhet och lönsamma investeringar, där frigjort driftsutryrnme
används för amortering

7.1.1. Resultatmål
Arets resultat år positivt men uppgår bara till 0,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Namn-
dernas samlade budgetöverskridande uppgår ti115,6mnkr 1årsredovisningen bedoms målen
ej uppfylida.

‘sof
7.1.2. Soliditet

Målet är att soliditeten ska förbättras för att uppgå till minst 30%. Soliditeten uppgår till 28,0%
(f å 30,2%) och når saledes inte upp till indikatom 30%. Målet bedoms därför i förvaltnings-
berättelsen vara ej uppfyllt. Soliditeten inkl pensionsförpliktelser år negativ.

7.1.3. Investeringar
Självfinansieringsgraden anges till 45,7%. Med undantag för investeringar i taxefinansierad
verksamhet uppgår självfinansieringsgraden till 123,8%. Målet bedbms därför upplylk

7.2. Bedömning av finansiella mål

Fullmäktige har i budget resp Styr- och ledningsdokument angett finansiella mål som utgör 
de ramar verksamheten ska hålla sig inom_Kommunens uppföljning utvisar att endast ett av
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de av funmaktige antagna finansiella målen uppnåtts. Den samlade bedömningen som görs
är att de finansiella målen uppnås delvis Dock kan konstateras att det kanske viktigaste
finansiella målet, resultatmålet, inte uppnås. Investeringsmåtet uppnås endast om invester-
ingar inom taxefinansierad verksamhet räknas bort. Graden av måluppfyllelse har också för-
sämrats sedan föregående år.

7.3. Avstämning av balanskravet

1förvattningsberättelsen görs en avstämning av resultatet mot balanskravvet.

Arets resultat enligt resultaträkningen 2,7
Avgår realisationsvinster -0 2
Balanskravsresultat 2,5

4.59

Bedömning
Balanskravet är uppfyllt. Något underskott från tidigare år att beakta finns inte.

leor 7.4. Verksamhetsmål

För 2012 har fulimaktige faststålit nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning vilka
lagts fast i Mål och resursplan för 2012 Målstrukturen innebär att ett antal fokusornråden
med underliggande mål har fastställts•

Kornmuninvånare
Bra service med god kvalitet
Barn och unga ska ha bra uppväxtvillkor
Invånarna ska ha inflytande

Samhälle
Attraktiv kommun att leva och bo i

Organisation
Attraktiv arbetsgivare

1förvaltningsberättelsen görs en bedömning av God ekonomisk hushållning. Först finns en
tov övergripande sammanstalining över de bedömningar som gjorts. Därefter föher en beskriv-

 

ning av resp fokusområde och måluppföljning per mål och delmål som ligger till grund för den
övergripande slutsatsen om god ekonomisk hushållning.

 Jew stående tabell.
En redovisning av måluppfylleisen görs i förvaltningsberättelsen och sammanfattas i nedan

Fokusomårde Antal mål Delvis

 

Ej utvärderad Sammanvägd
bedömning

Samballe 3 1 0 1 0 2

 

Kommunnvånare i7 i 0 1 2 4

 

Organisabon 4 0 0 2 2

 

Summa: 14 0 2 4 8

 

7.5. Bedömning av verksamhetsmål

Av totalt 14 mål inom de tre fokusområdena uppges inga mål vara helt uppfyllda medan två 
mål år delvis uppfyilda. Fyra mål har ej uppnåtts. Ovriga åtta mål har ej kunnat utvärderas 
ännu pga att måtningar ej kunnat göras då statistik mm blir tillgängliga först senare. En
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sammanvagd bedomning har gjorts att målen anses delvis uppfyilda. Osåkerheten får dock
anses stor då måtning ej kunnat göms för en övervågande del av målen.

Hyltebruk den 18 april 2013

6—
4. -(0"

Magnus Helmfrid Anders Löfgren
Certitieradlauktoriserad revisor Certifierad/auktoriserad revisor
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2013-05-28  1 (2) 
 

 

§   91  Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten 
Dnr 2013 KS0079 
 
Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljningsgransk-
ning i december 2012 av upphandlingsverksamheten i Hylte kommun. Granskningen 
föranledde ett antal synpunkter och revisionen beslutade 2013-03-01 att anta revisions-
rapporten 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. 
 
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 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2013-05-28  2 (2) 
 

 
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 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14  1 (2) 
 

 

§   150  Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten 
Dnr 2013 KS0079 
 
Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljningsgransk-
ning i december 2012 av upphandlingsverksamheten i Hylte kommun. Granskningen 
föranledde ett antal synpunkter och revisionen beslutade 2013-03-01 att anta revisions-
rapporten 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 hantverkstjänster och här finns ett upphandlat 
avtal med NCC som gäller 2010-12-01- -2013-10-31 med rätt att förlänga ett år. 
 
 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14  2 (2) 
 

 
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 
Tjänsteskrivelse 2013-05-06 Per Borg/Susanne Mared 
Skrivelse 2013-03-01 kommunens revisorer 
Revisionsrapport Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten, Ernst & Young 
december 2012 
 
Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar skrivelsen och överlämnar den som svar till revisorerna. 
 

  

 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
2013-05-06
Dnr :2013 KS0079

Susanne Mared, informations- och kanslichef 
Tfn: 0345-18003
E-post: Susanne.Mared@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 - Uppföljningsgranskning av upphandlings-
verksamheten

Sammanfattning
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.
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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.

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

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:



Hylte kommun
Kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen 2013-03-01
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten

På vårt uppdrag har Ernst & Young genomfört en uppföljningsgranskning av
upphandlingsverksamheten inom Hylte kommun.

Nedan följer några av de mer väsentliga synpunkter som har framkommit i granskningen:

Kommunstyrelsen i Hylte kommun måste säkerstäfla att verksamheten drivs på ett
tillfredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats korrekt och
är gällande.

Kommunstyrelsen i Hylte kommun bör säkerställa att kommunen besitter en egen
upphandlingskompetens som kan göra bedömningar utifrån befmtliga
upphandlingsunderlag och ha befogenheter att vidta åtgärder om behov föreligger.

Avseende uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens upphandlingar kan
konstateras att kommunen under flera år förefaller ha genomfbrt otillåtna
direktupphandlingar med flera olika leverantörer till sammantaget väsentliga belopp

Vi kommunrevisorer konstaterar att den interna kontrollen under flera år ej fungerat!

Hur kommer kommunstyrelsen säkerställa att de synpunkter här ovan åtgärdas för att
undvika framtida risker i verksamheterna?

Revisionen har vid sammanträde 2013-03-01 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.

Kommunrevisionen önskar ett skriftligt svar på de synpunkter som lämnas i revisions-
rapporterna senast 2013-04-25.
Kommunstyrelsens svar på dessa frågor kommer att ligga till grund för kommande
fortlöpande granskning.

Hylte kommuns revisorer

‘,,JkLY N

Erik Karlsson
Vice ordförande

ve us sson
Ordför de



Revisionsrapport
Genomförd på uppdrag av revisorerna
december 2012

Hylte kommun
Uppföljningsgranskning av upphandlings-
verksamheten
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1. Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun genomfört
en granskning av upphandlingsverksamheten i Stiftelsen Hyltebostäder och en uppföljnings-
granskning av upphandlingsverksamheten i kommunen.

Nedan följer de mest väsentliga bedömningarna.

Kommunstyrelsen i Hylte kommun måste säkerställa att verksamheten drivs på ett till-
fredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats korrekt och är
gällande.

Kommunstyrelsen i Hylte kommun bör säkerställa att kommunen besitter en egen
upphandlingskompetens som kan göra bedömningar utifrån befintliga upphandlings-
underlag och ha befogenheter att vidta åtgärder om behov föreligger. Energi och fo-
kus riskerar enligt vår bedömning att riktas mot gränssnittet som för närvarande ut-
görs av avtalet med Gislaveds kommun om upphandlingsstöd. Mindre kommuner så-
som Hylte kommun bör ha en hög grad av samverkan i upphandlingsfrågor men bör
också ha en egen kompetens att genomföra och utvärdera upphandlingar.

Vi kan vidare konstatera att kommunen enligt avtalet med Gislaveds kommun betalar
drygt 400 000 kronor om året till Gislaveds kommun, för detta har man i genomsnitt
erhållit drygt 3 genomförda upphandlingar per år de senaste tre åren. Därutöver har
Hylte deltagit i ca 4 gemensamma upphandlingar per år under perioden. Enligt vår
bedömning är antalet genomförda upphandlingar lågt i relation till kostnaden. Dock
har vi inte granskat omfattningen på de genomförda upphandlingarna.

Avseende uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens upphandlingar kan konsta-
teras att kommunen under flera år förefaller ha genomfört otillåtna direktupphandling-
ar med flera olika leverantörer till sammantaget väsentliga belopp.

Stiftelsen Hyltebostäder har genomfört upphandlingar där vi i flera fall har kommenta-
rer.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund och syfte

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verk-
samhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större
förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15 juli 2010.

I Hylte kommun har upphandlingsverksamhetengranskats vid tre tillfällen under åren 2006 —
2010. Granskningarna har visat på stora brister i genomförandet upphandlingar i förhållande
till LOU. Vidare har granskning visat på brister i avtalstrohet och hanteringen av avtal i kom-
munen.

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett
antal svårigheter för de s.k. upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett åter-
kommande mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlin-
jer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd I form av IT-verktyg eller motsvarande på central
nivå. Flertalet inköp och upphandlingar sker dock på decentral nivå, ute i organisationen.

2.2. Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma hur upphandlingar hanteras i förhållande till lagstift-
ning och om kommunen följer ingångna avtal genom att kontrollera avtalstrohet. Gransk-
ningen ska utgöra ett underlag för kommunens revisorer att uttala sig om upphandlingsverk-
samheten och avtalshanteringen. Granskningen avser att belysa överväganden inför upp-
handling, hur verksamheten är organiserad och hur den kvalitetssäkras samt även bedöma
den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten.

Revisionsfrågor

Finns idag gällande ramavtal för de tjänster där upphandlingsgranskning 2010 påta-
lade brister?
Hur fungerar upphandlingsgruppen?

Finns gällande instruktion?
Har man diarieförda möten?
Genomförs löpande kontroller av avtalstrohet?

Vilket avtal finns med Gislaveds kommun avseende köp av upphandlingstjänster
Hur fungerar samarbetet

Har kommunstyrelsen tagit sitt uppsiktsansvar på ett ändamålsenligt sätt?

Test av intern kontroll genom stickprov
Kontrollera att erforderlig dokumentation finns och följer regelverket.
Kontrollera översiktligt att upphandlingarna följer regelverket.

Test avtalstrohet
Genomför avtalstrohetskontroll inom tre områden (undervisningsmaterial, byggnads-
arbeten och konsulttjänster)

2.3. Revisionskriterier

Granskningens revisionskriterier består av gällande lagstiftning och andra regelverk i form
av:

Lagen om offentlig upphandling
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Hyite kommuns upphandlingspolicy
o Anvisningar

Avtal med Gislaveds kommun

2.4. Metod och avgränsning
En dokumentstudie avseende riktlinjer och normer har utförts. Intervjuer har genomförts med
kommunchef, förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret, upphandlingsansvarig och
upphandlingschef i Gislaveds kommun.

Granskningen avgränsas till samhällsbyggnadskontoret och Stiftelsen Hyltebostäder. Stick-
provet avser Stiftelsen Hyltebostäder och har valts ut från leverantörsreskontran i ekonomi-
systemet. Sammantaget har tre leverantörer under 2011 och 2012 valts ut för stickprovet.

För de utvalda leverantörerna i stickprovet har upphandlingsförfarandet granskats och even-
tuella brister i förfarandet påtalas i rapporten. Genomgång av väsentliga dokument (t.ex. an-
nons, förfrågningsunderlag, anbud, öppningsprotokoll, anbudsprövning, tilldelningsbeslut och
avtal) har genomförts i syfte att bedöma upphandlingsförfarandet.

Avtalstrohet har granskats genom uppgifter i ekonomisystemet och avtalsdata-
bas/motsvarande.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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3. Regelverk och lagstiftning

3.1. Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verk-
samhet. Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större
förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15juli 2010. Förändringar-
na som trädde i kraft den 1 januari 2008 avsåg framförallt hur upphandling av ramavtal ska
ske. De viktigaste förändringarna i LOU från den 15 juli 2010 berör sanktionsmöjligheterna i
form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidare ges Konkurrensverket möjligheter att driva rätts-
processer avseende framförallt otillåtna direktupphandlingar. Detta utan att det finns en mål-
sägare i form av en annan leverantör som ansökt om överprövning eller på annat sätt anmält
ett, i deras tycke, oriktigt förfarande.

Begreppet "lågt värde" ersätts också med en fast beloppsgräns som anges i lagtexten mot-
svarande 15 procent av tröskelvärdet. Det innebär att direktupphandling kan ske till ett värde
om cirka 284 000 kronor, räknat över hela avtalsperioden. En helt ny sanktion införs, upp-
handlingsskadeavgift, som kan dömas ut av en förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkur-
rensverket. Upphandlingsskadeavgiften (17 kap. 4 § LOU) får inte utgöra mer än 10 procent
av kontraktsvärdet eller högst 10 miljoner kronor.

3.2. Hylte kommuns upphandlingspolicyoch anvisningar
lakttagelser

Kommunfullmäktige reviderade den 30 september 2010 kommunens upphandlingspolicy. I
policyn anges att ansvarsfördelningen inom kommunen är att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att gällande lag samt antagna regler och anvisningar för upphand-
ling efterlevs.

I anvisningar för inköp och upphandling i Hylte kommun år 2012 anges bl.a. upphandlings-
samordnarens roll och ansvar. Upphandlingssamordnaren har enligt anvisningarna stödjan-
de och informerande roller avseende upphandlingar inom kommunen. Samordnaren ska
bland annat vara sammanhållande och leda kommunens upphandlingsgrupp och också initi-
era och samordna kommungemensamma upphandlingar. Upphandlingssamordnaren ska
också vara kontaktperson gentemot Gislaveds upphandlingsenhet, som har ett avtal med
Hylte kommun om att genomföra vissa upphandlingar. Funktionen ska dock inte längre vara
kommunens allmänna expertfunktion avseende upphandlingar och inte heller lämna övergri-
pande juridiskt stöd.
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4. Organisation och intern kontroll

4.1. Upphandlingsorganisation

lakttagelser

1 rapport från 2010 om kommunens upphandlingsverksannhetbeskrevs avtalet med Gisla-
veds kommun samt kommunens upphandlingsorganisation. 1 detta avsnitt beskris därför
främst eventuella förändringar.

Upphandlingsorganisationen i Hylte består av en upphandlingssamordnare som bland annat
ansvarar för kontakter med Gislaveds upphandlingsenhet, med vilka Hylte kommun har ett
avtal avseende genomförande av upphandlingar och eventuellt annat upphandlingsstöd. För
2012 finns ett nytt avtal som avser tiden från den 1 januari 2012 till och med den 31 decem-
ber 2012. Innehållet i avtalet är i stort detsamma som tidigare. Enligt avtalet är Gislaveds
kommuns ersättning för uppdraget numera 402 791 kr per år.

Den tidigare upphandlingssamordnaren som också hade funktionen kommunjurist finns inte
kvar i organisationen. Därav förändringarna av riktlinjerna som beskrivs i stycke 3.2. Rollen
för den nuvarande upphandlingssamordnare är främst kopplat till kommunens samordnings-
ansvar för inköpsgruppen och kontakterna med Gislaved.

4.1.1. Genomförda upphandlingar

lakttagelser

Enligt uppgift ska alla upphandlingar som begärs från Gislaved kanaliseras via upphand-
lingssamordnaren. På detta vis säkerställs att de beställda upphandlingarna är förankrade
inom kommunen och att beställarna är behöriga. Denna rutin möjliggör också för upphand-
lingssamordnaren att ha god kännedom om genomförda och planerade upphandlingar.

Vid bedömning om hur mycket kommunen utnyttjat avtalet har uppgifter efterfrågats från
kommunen. Enligt redovisningen framgår att under 2010 och 2011 har fyra (4) till fem (5)
upphandingar per år avropats. Hittills under 2012 har emellertid enbart en (1) upphandling
avropats.

 

2010 2011 2012

Anskaffningsbeslut
till Gislaved:

4 5 1

SKL Kommentus: 3 3 3
Egna, via tidigare 1 3 0
US*

  

Egna, via SBK 1 2 3

*US, upphandlingssamordnare.

Upphandlingar via SKL Kommentus har legat jämnt fördelat över åren med tre upphandlingar
per år. Slutligen kan man notera att den tidigare samordnaren genomförde en handfull upp-
handlingar som nu istället genomförs i samhällsbyggnadskontorets regi.

Enligt uppgift i sakgranskningen har företrädare för Gislaveds kommun framfört delvis andra
uppgifter i antalet genomförda upphandlingar åt Hylte kommun. Enligt dessa uppgifter har
Gislaveds kommun genomfört 8 upphandlingar under tiden 2010 till 2012, därutöver har Hyl-
te kommun deltagit i 12 gemensamma upphandlingar. Gislaveds kommun har också enligt
uppgifter i sakgranskningen under 2011 och 2012 anlitat en extern konsult för att utföra två
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upphandlingar till Hylte kommun. Dessa upphandlingar avser maskintjänster och slamsug-
ning. Vidare vill företrädare för Gislaveds kommun i samband med sakgranskningen också
poängtera att syftet med samarbetsavtalet har varit att göra kommungemensamma upphand-
lingar.

Bedömning

Det är inte möjligt att delegera ansvaret för upphandlingsverksamheten genom avtal med
extern leverantör, därför måste kommunstyrelsen i Hylte kommun säkerställa att verksamhe-
ten drivs på ett tillfredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats
korrekt och är gällande.

Kraven på offentliga upphandlingar är idag omfattande och sanktionerna om fel inträffar be-
tydande. Därför bör, enligt vår bedömning, Hylte kommun säkerställa att kommunen besitter
en egen upphandlingskompetens som kan göra bedömningar utifrån befintliga upphand-
lingsunderlag och ha befogenheter att vidta åtgärder om behov föreligger. Energi och fokus
riskerar enligt vår bedömning att riktas mot gränssnittet som för närvarande utgörs av avtalet
med Gislaveds kommun om upphandlingsstöd. Mindre kommuner såsom Hylte kommun bör
ha en hög grad av samverkan i upphandlingsfrågor men bör också ha en egen kompetens
att genomföra och utvärdera upphandlingar. Befogenheter måste också kopplas till ett så-
dant ansvar.

Vi kan vidare konstatera att kommunen enligt avtalet betalar drygt 400 000 kronor om året till
Gislaveds kommun, för detta har man i genomsnitt erhållit drygt 3 genomförda upphandlingar
per år de senaste tre åren. Därutöver har Hylte deltagit i ca 4 gemensamma upphandlingar
per år under perioden. Enligt vår bedömning är antalet genomförda upphandlingar lågt i rela-
tion ttillkostnaden. Dock har vi inte granskat omfattningen på de genomförda upphandlingar-
na.
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4.2. Intern kontroll och avtalstrohet

lakttagelser

Den 24 maj 2012 har inköpsgruppen och upphandlingssamordnaren redovisat sin årliga kon-
troll av inköpen föregående år. Av kontrollen, som är en del av den interna kontrollen avse-
ende upphandlingsverksamheten, framgår att stora otillåtna direktupphandlingar fortfarande
sker. I tabell nedan redovisas de tolv största otillåtna direktupphandlingarna.

Summan av de otillåtna direktupphandlingarna för de tolv största leverantörerna uppgick
2011 till ca 19 220 000 kronor.

Avseende avtalstrohet genomförde kommunen
genom inköpsgruppen kontroller av två områden:
böcker, facklitteratur och läromedel; samt kontors-
material. Granskningarna visar att avtalstroheten
inom dessa områden var

Böcker 32 procent

Facklitteratur 0 procent

Läromedel 82 procent

Kontorsmaterial 70 procent

Anledningen till att avtalstroheten inom delområdet
facklitteratur uppgår till noll procent är enligt be-
skrivning i kontrollen att pågående upphandling
inom SKL Kommentus blivit överprövad. Därmed
fanns inget giltigt avtal vid kontrollgenomförandet.

Ernst & Young har inom ramen för granskningen
genomfört en avtalstrohetskontroll i likhet med

kommunens för att kontrollera avtalstroheten. De områden som valts ut för denna kontroll är:
konsulttjänster; bygg avseende reparation och underhåll; samt läromedel.

Avseende konsulter i kommunen under 2011 och 2012 (tom sep) bokfört inköp för ca
28 289 000 kronor. Enligt utdrag från avtalsdatabasen har kommunen avtal med 25 leveran-
törer inom konsultsidan (främst olika konsulter inom teknik). Resultatet av kontrollen visade
att 32 procent av inköpen av konsulttjänster sker genom de ramavtal som kommunen har.
Resterande inköp är sannolikt direktupphandlingar utanför ramavtal eller inköp via entrepre-
nadupphandlingar eller motsvarande. Avtalstroheten avseende läromedel har under perioden
förbättrats i jämförelse med kommunens egen kontroll gällande 2011. Enligt den kontroll som
vi genomfört har avtalstroheten för läromedel ökat till 88 procent. Avseende de uppgifter som
vi erhållit för bygg: reparation och underhåll uppgår avtalstroheten till 80 procent inom detta
område.

 

Totala inköp Enligt ramavtal Procent

Konsulttjänster 28 288 739 9 164 289 32.4

Läromedel 1 603 479 1 411 731 88.0

Bygg: Reparation och
underhåll

19 724 323 15 762 269 80.0

I sammanhanget bör nämnas att flera felkällor kan finnas i samband med genomförandet av
avtalstrohetskontroller. Framförallt finns risk att avropen bokförs på annat kontoslag än det
kontrollerade. Vi har emellertid låtit ansvariga sakgranska uppgifterna för att minska risken
för fel.

NCC Construction
Martins gräv

12338501
1720591

JOMA Slamsug-
ningsservice AB

Nordea/ 3 Step it
Tvätt och storkök i

Halland
Hylte Rörbolag 
Bibliotekstjänst
Foyen Advokatfirma
Sandahls Fulload AB
Lantmännen Analys-

central
Bearcom SYD AB
American Express
Summa

1483952

637576 
510471

452241
391263
373741
373197
332915

19

314018
291959

220 425
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Bedömning

Inledningsvis är vår uppfattning att de förhållandevis stora beloppen vid otillåtna direktupp-
handlingar, som redovisas i inköpskontrollen för 2011, utgör en betydande finansiell risk för
kommunen. Tio procent av värdet kan utdömas i upphandlingsskadeavgift vilket innebär en
finansiell risk om ca 1,9 miljoner kronor för de 12 leverantörer som redovisas i kontrollen av-
seende 2011. Därav finns starka skäl att upphandla fler ramavtal som minskar antalet otillåt-
na direktupphandlingar.

Vidare synes kommunen ha goda rutiner för avrop av läromedel, och sannolikt då också ett
heltäckande ramavtal. Vidare vet vi av erfarenhet att konsulttjänster är svåra att täcka in med
ramavtal. Vi noterar dock att flera leverantörer som har avtal inte har använts.

Slutligen noterar vi en hög avtalstrohet i de siffror som avser Bygg: reparation och underhåll.

4.3. Uppföljning av upphandlingar inom samhällsbyggnadskontoret
lakttagelser

Flera upphandlingar kontrollerades 2010. Vid uppföljning med samhällsbyggnadskontoret
framkom att flera leverantörer numera inte har avtal med kommunen. Vi har dock noterat att
flera leverantörer fortfarande nyttjas av kommunen trots att ramavtal inte föreligger. Här re-
dovisas de leverantörer som fortfarande nyttjas i väsentlig grad.

Leverantör

 

2011 2012-09

 

Totalt
AB Hylte Rörbolag

 

452 241 68 688

 

520 929
Fortum Markets AB 1 612 393 12 252 1 624 645
Joma Slamsugning AB 1 483 952 291 418 1 775 371
B&M Bengtsson Åkeri AB

 

871 513 484 439 1 355 952

AB Hylte rörbolag fakturerade kommunen drygt 1,7 miljoner kronor 2009 och 2010 utan giltigt
ramavtal. Idag har kommunen ramavtal med Bravida. Vi noterar dock att AB Hylte rörbolag
fakturerade kommunen ca 450 000 kronor 2011 enligt kommunens egen kontroll som redovi-
sas ovan. Under 2012 har väsentligt lägre belopp fakturerats.

Enligt avtalet med Fortum Markets AB avseende el löpte detta avtal fram till och med 2010.
Under 2011 har därför inget avtal funnits som varit upphandlat i enlighet med LOU. Under
2012 har väsentligt lägre belopp fakturerats.

Enligt uppgift vid intervjun pågår en slamsugningsupphandling med planerad avtalstid från
2014. Till dess använder kommunen det avtal med JOMA Slamsugningservice AB som teck-
nades i början av 1990-talet och aldrig har konkurrensutsatts i en upphandling. Enligt kom-
munens egna kontroller nyttjades JOMA Slamsugningservice AB till en kostnad om ca 1,5
miljoner kronor 2011. Till och med september 2012 har knappt 300 000 kronor fakturerats.

B&M Bengtssons Akeri AB har varit leverantör till kommunen avseende maskintjänster. Re-
dan 2009 kommunicerades behovet av ny upphandling med Gislaveds kommun, som skulle
genomföra upphandlingen tillsammans med företrädare för samhällsbyggnadskontoret i Hyl-
te kommun. Enligt uppgift vid intervjun framkom att nytt avtal gäller sedan maj 2012.

Bedömning

Kommunen förefaller ha genomfört otillåtna direktupphandlingar av flera leverantörer i flera
år till sammantaget väsentliga belopp.
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4.4. Stickprov Stiftelsen Hyltebostäder

lakttagelser

Inom ramen för granskningsinsatsen har ett antal stickrov för Stiftelsen Hyltebostäder ge-
nomförts. Syftet har varit att granska genomförandet av upphandlingar kopplade till större
leverantörer i organisationen.

Ramböll Sverige AB
Fakturerat kommunen under 2011 och 2012 (t.o.m. sep): 2 344 736 SEK
Beskrivning

Avtalet med Ramböll Sverige AB är daterat den 14 mars 2006. Konsultuppdrag ska enligt
avtalet ske genom avrop. Avtalets löptid framgår inte av avtalet.

Kommentar

Eftersom uppdrag kopplade till avtalets ska ske genom avrop är avtalet att betrakta som ett
ramavtal. Definitionen av ett ramavtal är just att uppdragen inte är i förväg bestämda utan
sker genom avrop. Av avtalet framgår inte löptiden, vi har emellertid inte fått del av andra
handlingar där avtalstiden skulle kunna framgå. Klart är dock att LOU inte medger ramavtal
med längre löptider än fyra år (inklusive förlängningar) utan särskilda skäl. Därför är det
osannolikt att avtalet fortfarande är att betrakta som giltigt, det borde enligt vår bedömning
senast ha upphört att gälla den 13 mars 2010.

Sverkers El

Fakturerat kommunen under 2011 och 2012 (t.o.m. sep): 1 516 525 SEK

Beskrivning

Enligt uppgift hade stiftelsen avtal med Sverkers El tidigare, pga att en ny upphandling över-
klagades kom de nya avtalen avseende el inte att undertecknas förrän i maj 2011. En stor
del av kostnaden för perioden avser dessutom vitvaror som den vinnande anbudsgivaren
inte tillhandahåller. Stiftelsen har därför fått godkännande från den vinnande leverantören att
använda Sverkers El i detta avseende.

Kommentar

Enligt rättspraxis är normalt sett inte en överprövningsprocess ett tillräckligt skäl för att göra
otillåtna direktupphandlingar. Den upphandlande myndigheten ska istället planera för even-
tuella överprövningsprocesser. Långdragna rättsliga processer (som överstiger 6 månader)
ger dock tillräckliga skäl för direktupphandling.

Vidare borde vitvaror ha upphandlats för sig. Som vi bedömer det handlade upphandlingen
om elarbeten, inte köp av vitvaror. Att en leverantör utöver det upphandlade också erbjuder
andra varor eller tjänster som den vinnande leverantören inte kan tillhandahålla är inte ett
tillräckligt skäl för att handla av nummer två. Vitvaror borde enligt vår bedömning ha konkur-
rensutsatts för sig.
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Veka Entreprenad AB

Fakturerat kommunen under 2011 och 2012 (t.o.m. sep): 526 122 SEK

Beskrivning

Kommunen använde Veka Entreprenad AB för arbeten på VA-nätet i Torup. Vid detta arbete
skadades Stiftelsen Hyltebostäders avloppsledning till en fastighet på Smedjevägen i Torup.
Enligt uppgift var detta en akut händelse och Veka Entreprenad AB fick åtgärda skadan.
Kostnaderna för händelsen belastade stiftelsen.

Kommentar

Akuta händelser av det slag som stiftelsen här beskriver är i allmänhet undantagna från LOU
eftersom händelsen inte gick att förutse eller planera för. Dessutom måste skadan åtgärdas
snarast och en upphandlingsprocess kan inte krävas i detta läge. Däremot kan man ställa
frågan om varför stiftelsen blir betalningsskyldig om kommunen anlitar en entreprenör för att
gräva och som skadar stiftelsens avloppsledning.

Hyl , den 14 dec 2012

Jakob Smith

Bilaga 1
Intervjuade funktioner i granskningen

Liselott Johansson, upphandlingssarnordnare

Per Borg, kommunchef

Helen Sundström, Upphandlingschef Gislaveds kommun

Lars Johansson, avgående samhällsbyggnadschef

Mats Andresen, tillträdande samhällsbyggnadschef

Johnny Borg, gatuingenjör

Claes Johansson, VD Stiftelsen Hyltebostäder

Sara Lindberg, ekonom
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