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2. Fullmäktigeuppdrag: Plan för finansiering av utökning av
idrottshallkapacitet KS § 9

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 9 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 365

 Protokollsutdrag Arbets- och näringslivsnämnden § 53

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 51



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-12 1 (1)

§   9  Fullmäktigeuppdrag: Plan för finansiering av utökning av 
idrottshallskapacitet

Dnr 2008 KS0241

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-19, § 51, att bifalla första strecksatsen i en tidigare 
inlämnad motion om idrottshallskapaciteten i Hylte kommun. Det uppdrogs åt arbets- och 
näringslivsnämnden att, utan att tillföra nämnden nya ekonomiska medel, arbeta fram en 
plan för finansiering av en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.

Arbets- och näringslivsnämnden har 2012-11-06, § 53, svarat följande. 

För att utöka hallkapaciteten har en vikvägg installerats i Gamla hallen. Genom denna 
vikvägg kan flera föreningar dela träningstid och då frigörs tider för alla föreningar.

I Unnaryds Sporthall är ljuset en begränsande faktor för vissa typer av idrott. Lämpliga 
åtgärder beträffande ljuset håller på att utredas, med en förhoppning att flera föreningar ska 
kunna bedriva sin idrott där. Historiskt sett har det upplevts en problematik kring resandet 
till och från Unnaryd för föreningarnas barn- och ungdomslag. Realistiskt bör användningen 
av Unnaryds Sporthall i första hand ske bland föreningarnas verksamhet för de något äldre 
medlemmarna. De som har större tillgång till bil och körkort är inte över tid beroende av 
andra för att ta sig till sin träning.

Om vi bättre kan utnyttja alla idrottshallar runt om i kommunen så kan det leda till ett 
minskat tryck på hallarna i Hyltebruk.

Med detta anser arbets- och näringslivsnämnden att man besvarat remissen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 365/12

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 (1)

§   365  Fullmäktigeuppdrag: Plan för finansiering av utökning av 
idrottshallskapacitet

Dnr 2008 KS0241

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-19, § 51, att bifalla första strecksatsen i en tidigare 
inlämnad motion om idrottshallskapaciteten i Hylte kommun. Det uppdrogs åt arbets- och 
näringslivsnämnden att, utan att tillföra nämnden nya ekonomiska medel, arbeta fram en 
plan för finansiering av en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.

Arbets- och näringslivsnämnden har 2012-11-06, § 53, svarat följande. 

För att utöka hallkapaciteten har en vikvägg installerats i Gamla hallen. Genom denna 
vikvägg kan flera föreningar dela träningstid och då frigörs tider för alla föreningar.

I Unnaryds Sporthall är ljuset en begränsande faktor för vissa typer av idrott. Lämpliga 
åtgärder beträffande ljuset håller på att utredas, med en förhoppning att flera föreningar ska 
kunna bedriva sin idrott där. Historiskt sett har det upplevts en problematik kring resandet 
till och från Unnaryd för föreningarnas barn- och ungdomslag. Realistiskt bör användningen 
av Unnaryds Sporthall i första hand ske bland föreningarnas verksamhet för de något äldre 
medlemmarna. De som har större tillgång till bil och körkort är inte över tid beroende av 
andra för att ta sig till sin träning.

Om vi bättre kan utnyttja alla idrottshallar runt om i kommunen så kan det leda till ett 
minskat tryck på hallarna i Hyltebruk.

Med detta anser arbets- och näringslivsnämnden att man besvarat remissen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbets- och näringslivsnämnden § 53/12
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 51/12

Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att man tagit del av redovisningen.

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

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man tagit del av redovisningen. 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Arbets- och näringslivsnämnden 2012-11-06 1 (2)

  §   53  Motion 2008-10-01: Idrottshallar
Dnr 2011 ANN0310

Sammanfattning
En motion om idrottshallskapaciteten i kommunen lämnades in 2008-10-01 av Johan 
Edenholm (KV) och Tord Wahlström (KV). Motionärerna föreslog att Arbets- och 
näringslivsnämnden skulle få i uppdrag att, utan att tillföra nämnden nya ekonomiska 
medel, arbeta fram en plan för finansiering av en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.

För att utöka hallkapaciteten har en vikvägg installerats i Gamla Hallen. Genom denna 
vikvägg kan flera föreningar dela träningstid och då frigörs tider för alla föreningar. 

I Unnaryds Sporthall är ljuset en begränsande faktor för vissa typer av idrott. Lämpliga 
åtgärder beträffande ljuset håller på att utredas, med en förhoppning att flera föreningar ska 
kunna bedriva sin idrott där. Historiskt sett har det upplevts en problematik kring resandet 
till och från Unnaryd för föreningarnas barn- och ungdomslag. Realistiskt bör användningen 
av Unnaryds Sporthall i första hand ske bland föreningarnas verksamhet för de något äldre 
medlemmarna. De som har större tillgång till bil och körkort är inte över tid beroende av 
andra för att ta sig till sin träning.

Om vi bättre kan utnyttja alla idrottshallar runt om i kommunen så kan det leda till ett 
minskat tryck på hallarna i Hyltebruk.

Beslutsunderlag
Remiss från Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 51 Motionssvar 
Halltider i Hyltebruks idrottshallar.
Motion 2008-10-01: Idrottshallar

Arbets- och näringslivsnämndens beslut
Arbets- och näringslivsnämnden anser sig genom ovanstående ha besvarat remiss från 
Kommunstyrelsen om idrottshallskapaciteten i Hylte kommun.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2012-06-19 1 (1)

§   51  Motionssvar: Halltider i Hyltebruks idrottshallar
Dnr 2008 KS0241

Sammanfattning
En motion om idrottshallskapaciteten i kommunen lämnades in 2008-10-01 av Johan 
Edenholm (KV) och Tord Wahlström (KV). Motionärerna förseslog:

- Att arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att, utan att i nuläget tillföra 
nämnden nya ekonomiska medel, arbeta fram en plan för finansiering av en utökad 
idrottshallskapacitet i Hyltebruk

- Att arbets- och näringslivsnämnden, av kommunfullmäktige, får fria händer att söka 
finansiella lösningar som på sikt kan g en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk

- Att arbets- och näringslivsnämnden, av kommunfullmäktige, får fria händer att i 
samförstånd med övriga nämnder i kommunen titta på samordningslösningar som på 
sikt kan ge en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk

- Att arbets- och näringslivsnämnden redovisar till kommunfullmäktige på första 
fullmäktigemötet våren 2009 vad man kommit fram till så att möjligheten finns att 
politiskt behandla förslaget i budgetarbetet våren 2009.

Arbets- och näringslivsnämnden har i beslut 2012-02-14, § 6, lämnat en lägesrapport: 
Efterfrågan från idrottsföreningarna på halltider i Hylte kommuns idrottshallar är betydligt 
större än tillgången i dagsläget. Hyltebruks Tennisklubb har med stöd från arbets- och 
näringslivsnämnden på 35 tkr gjort en projektering av en kombihall. Hyltebruks 
Tennisklubb har skickat in en ansökan till Hylte kommun. Det kommer även att göras 
beräkningar på alternativa lösningar. Ansökan från Hyltebruks Tennisklubb och beräkningar 
på andra alternativ kommer att behandlas i budgetarbetet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen §73/12

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionens första strecksats och avslår strecksatserna två, tre 
och fyra.

 

Beslutet skickas till:
Arbets- och näringslivsnämnden
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3. Revidering reglemente: kommunala handikapprådet KHR 
KS § 10

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 10

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 366

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 139

 Förslag reviderat reglemente KHR

 Nuvarande reglemente Kommunala handikapprådet



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-12 1 (2)

§   10  Revidering reglemente: kommunala handikapprådet KHR
Dnr 2012 KS0284

Sammanfattning
Kommunala handikapprådet (KHR) beslutade vid sitt möte 2012-09-24, §19, att begära hos 
samhällsbyggnadsnämnden om en revidering av rådets reglemente. 

I förslaget till reviderat reglemente föreslås att KHR fortsättningsvis ska vara en referens-
grupp till arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnads-
nämnden, omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
föreslås ha en adjungerad representant. Organisatoriskt föreslås KHR vara knutet till 
samhällsbyggnadsnämnden även i fortsättningen. 

Tidigare har kommunfullmäktige valt de förtroendevalda representanterna, i förslaget till 
nytt reglemente föreslås att det är nämnderna som själva väljer sina representanter. I 
förslaget finns också att rådet själv väljer ordförande och vice ordförande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-11-13, § 139 att hos kommunfullmäktige begära 
revidering av kommunala handikapprådets reglemente.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 366/12

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta föreslagen revidering av kommunala 
handikapprådets reglemente.

Yrkanden
Micael Arnström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men lägger följande 
tilläggsyrkande: namnet kommunala handikapprådet ersätts med kommunala 
funktionshinderrådet på alla ställen det förekommer i reglementet.
Bengt-Åke Torhall (FP), med instämmande av Desirée Hultberg (M), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag och att namnet därmed ska behållas.

Proposition
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget. 
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Micael Arnströms 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av kommunala handikapprådets 
reglemente.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 (1)

§   366  Revidering reglemente: kommunala handikapprådet KHR 
Dnr 2012 KS0284

Sammanfattning
Kommunala handikapprådet beslutade vid sitt möte 2012-09-24 (§19) att begära hos 
samhällsbyggnadsnämnden om en revidering av rådets reglemente. 

I förslaget till reviderat reglemente föreslås att kommunala handikapprådet fortsättningsvis 
ska vara en referensgrupp till arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder föreslås ha en adjungerad representant. Organisatoriskt föreslås kommunala 
handikapprådet vara knutet till samhällsbyggnadsnämnden även i fortsättningen. 

Tidigare har kommunfullmäktige valt de förtroendevalda representanterna, i förslaget till 
nytt reglemente föreslås att det är nämnderna som själva väljer sina representanter. I 
förslaget finns också att rådet själv väljer ordförande och vice ordförande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-11-13, § 139 att hos kommunfullmäktige begära 
revidering av kommunala handikapprådets reglemente.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 139/12
Förslag till reviderat reglemente 2012-09-05
Nuvarande reglemente, antagen av fullmäktige 2007-11-29

Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 
att anta föreslagen revidering av kommunala handikapprådets reglemente.

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

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta föreslagen revidering av kommunala 
handikapprådets reglemente.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2012-11-13 1 (1)

  §   139  Revidering av kommunala handikapprådets reglemente
Dnr 2012 SBN0110

Sammanfattning
Kommunala handikapprådet beslutade vid sitt möte 2012-09-24 (§19) att begära hos 
samhällsbyggnadsnämnden om en revidering av rådets reglemente. 

I förslaget till reviderat reglemente föreslås att kommunala handikapprådet fortsättningsvis 
ska vara en referensgrupp till arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Bostadsstiftelse 
Hyltebostäder föreslås ha en adjungerad representant. Organisatoriskt föreslås kommunala 
handikapprådet vara knutet till samhällsbyggnadsnämnden även i fortsättningen. 

Tidigare har kommunfullmäktige valt de förtroendevalda representanterna, i förslaget till 
nytt reglemente föreslås att det är nämnderna som själva väljer sina representanter. I 
förslaget finns också att rådet väljer själv ordförande och vice-ordförande. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 124 (2012-10-30)
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) 2012-10-10
Förslag till reviderat reglemente 2012-09-05
Protokollsutdrag Kommunala handikapprådet § 19 (2012-09-24)

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära hos kommunfullmäktige att revidera 
kommunala handikapprådets reglemente. 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut angående förslaget till revidering av
reglemente. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag till nämnden att undersöka vad som
står i kommunfullmäktiges reglemente kring val av representanter till kommunala
handikapprådet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära hos kommunfullmäktige att revidera 
kommunala handikapprådets reglemente. 

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
 



2012-09-05

Ta bort

Lägga till

Reglemente/Arbetsformer för kommunala handikapprådet 
(KHR) i Hylte kommun
1 § Handikapprådets ställning och uppgifter
Kommunala handikapprådet (KHR) är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden 
arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för samråd mellan nämnden dessa 
nämnder, kommunstyrelsen, övriga kommunala organ och handikapporganisationerna i 
frågor av allmän betydelse och av övergripande karaktär för funktionshindrade personer 
med funktionsnedsättning. Handikapprådet är organisatoriskt knutet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Det är handikapprådets uppgift:

1.  Att ha kännedom om befintliga verksamheter och insatser av betydelse för 
funktionshindrade personer med funktionsnedsättning samt följa förändringar i 
efterfrågan på dessa, exempelvis kommunikationer/trafikmiljö, bostäder/bostadsmiljö, 
utbildning, kultur/fritid, social hemvård/sjukvård i hemmet.

2. Att hålla sig underrättad om kommunal planering av betydelse för funktionshindrade 
personer med funktionsnedsättning.

3. Att samla in funktionshindrades synpunkter och erfarenheter från personer med 
funktionsnedsättning och se till att de blir framförda.

4. Att ta initiativ till att verka för information till personer med funktionsnedsättning 
funktionshindrade. 

5. Att väcka och driva önskemål och i samband med dessa motiveras resursförstärkning 
hos ansvarig nämnd samt

6. Att avge yttrande i ärenden som remitteras till rådet.

Kommunala handikapprådet får infordra yttranden och upplysningar från kommunens 
nämnder, beredningar och anställda, om det behövs för att rådet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.

2 § Handikapprådets sammansättning
Rådet består av:

5 förtroendevalda från kommunens nämnder. 1 representant med ersättare från arbets- och 
näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen. Bostadsstiftelsen Hyltebostäder ska ha en 
adjungerad representant. 



2012-09-05

Fem representanter från handikapporganisationer som är verksamma i kommunen.

Kommunfullmäktige väljer de förtroendevalda ledamöterna och ersättarna i rådet. 
Nämnderna och kommunstyrelsen väljer själva sina representanter till rådet. 

Handikapporganisationerna utser representanter från handikapporganisationerna för fyra år, 
räknat från året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Samtliga representanter blir utsedda för en period på fyra år, räknat från året efter det år 
då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att påkalla val från handikapporganisationerna.

Personliga ersättare ska finnas för ledamöterna och för representanterna från 
handikapporganisationerna.

Ordföranden väljs av kommunfullmäktige och vice ordföranden av det kommunala 
handikapprådet. Ordförande och vice ordförande väljs av kommunala handikapprådet 
bland de ordinarie ledamöterna i rådet.  

Representanter från övriga nämnder inbjuds till rådet när så behövs. 

Ritningsgranskningsgruppen består av 4 personer inklusive tjänsteman. 
Ritningsgranskningsgruppen väljs av kommunala handikapprådet för varje ny 
mandatperiod. 

3 § Handikapprådets sammanträden
Rådets sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer för varje 
år och för övrigt när ordföranden anser att det behövs, eller när 4 ledamöter från 
handikapporganisationerna så begär.

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt överlämnas till varje ledamot och ersättare samt till andra 
personer som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

I kallelsen finns även ärendelistan. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på ärendelistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelsen ske 
på annat sätt.

Ledamot som inte kan delta i sammanträdet ska själv kalla ersättare.

Om det behövs för att kommunala handikapprådet ska kunna fullgöra sina uppgifter, får 
ordföranden kalla anställd hos kommunen att lämna uppgifter vid sammanträdet med rådet. 



2012-09-05

Protokoll förs vid kommunala handikapprådets sammanträden, som efter justering publiceras 
på kommunens hemsida.  och dessa anmäles till samhällsbyggnadsnämnden, samt skickas till 
ledamöter i kommunala handikapprådet som vill ha protokollet. 

Protokoll justeras av ordförande och av den som kommunala handikapprådet utser vid 
sammanträdet

4 § Handikapprådets kansli
Samhällsbyggnadsnämnden Kommunen ställer sekreterare och kansliresurser till rådets 
förfogande i den omfattning nämnden kommunen finner erforderligt.

5 § Ersättningar
För ledamöter valda av kommunfullmäktige gäller fastställt arvodesreglemente for 
förtroendevalda.

Representanter från handikapporganisationerna erhåller reseersättning.

Förtroendevalda politiker och representanter från handikapporganisationer erhåller 
ersättning i enlighet med kommunens fastställda reglemente.  

Antagen av KF § 68, 2007-11-29, reviderad xxxx-xx-xx







Hyltebruk  2013-02-20
Kommunfullmäktige
 

4. Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten 
Hyltebruk KS § 12

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 12

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9

 Tjänsteskrivelse KLK Förskoleverksamhet Hyltebruk

 Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 91 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-12 1 (2)

§   12  Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten Hyltebruk
Dnr 2012 KS0300

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har 2012-12-12 § 91 behandlat ärendet om förskoleverksam-
heten i Hyltebruk. Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer antalet barn i 
förskoleåldern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av platser i 
centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013 till 200 under höstterminen 2013. 
Denna nivå förväntas inte öka under de kommande åren.

Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, 
utan annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. Den har dessutom problem med 
mycket trånga och i övrigt föga ändamålsenliga lokaler. Svårigheterna har föranlett en intern 
diskussion inom Örnaskolan LMs rektorsområde och önskemålet har varit att när tillfälle 
ges, föreslå att förskoleverksamheten enheten upphör. I och med att barnantalet och 
platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra förändringen som medför att 5-
åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, dvs på Sörgårdens och Lönnens 
förskolor. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/13

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förskoleverksamheten vid 
rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på barn-och ungdomsnämndens begäran att lägga ner 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM från och med höstterminen 2013.
Henrik Erlingson (C) med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med 
höstterminen 2013.

 
Reservation



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-12 2 (2)

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

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-15 1 (2)

§   9  Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten Hyltebruk
Dnr 2012 KS0300

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har 2012-12-12 § 91 behandlat ärendet om 
förskoleverksamheten i Hyltebruk. Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer 
antalet barn i förskoleåldern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov 
av platser i centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013 till 200 under 
höstterminen 2013. Denna nivå förväntas inte öka under de kommande åren.

Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, 
utan annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. Den har dessutom problem med 
mycket trånga och i övrigt föga ändamålsenliga lokaler. Svårigheterna har föranlett en intern 
diskussion inom Örnaskolan LMs rektorsområde och önskemålet har varit att när tillfälle 
ges, föreslå att förskoleverksamheten enheten upphör. I och med att barnantalet och 
platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra förändringen som medför att 5-
åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, dvs på Sörgårdens och Lönnens 
förskolor. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 91, 2012-12-12
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 Per Borg/Susanne Mared

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förskoleverksamheten vid 
rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar på återremiss och införlivande med ärendet ”Skolutveckling”.

Proposition
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till kommunledningskontorets 
förslag och finner att arbetsutskottet besluta bifalla förslaget.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förskoleverksamheten vid 
rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-15 2 (2)

Reservation
Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet.

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2013-01-07
Dnr :2012 KS0300

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 KLK Förskoleverksamhet Hyltebruk

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har 2012-12-12 § 91 behandlat ärendet om förskoleverksamheten i 
Hyltebruk. Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer antalet barn i förskoleåldern att 
minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av platser i centralorten sjunker från 
225 under vårterminen 2013 till 200 under höstterminen 2013. Denna nivå förväntas inte öka under 
de kommande åren.

Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, utan 
annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. Den har dessutom problem med mycket trånga och i 
övrigt föga ändamålsenliga lokaler. Svårigheterna har föranlett en intern diskussion inom Örnaskolan 
LMs rektorsområde och önskemålet har varit att när tillfälle ges, föreslå att förskoleverksamheten 
enheten upphör. I och med att barnantalet och platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra 
förändringen som medför att 5-åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, dvs på 
Sörgårdens och Lönnens förskolor. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 91, 2012-12-12

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förskoleverksamheten vid rektorsområde 
Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-12  17 (31) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

  §   91  Förskoleverksamheten Hyltebruk 
Dnr 2012 BUN0294 
 
Sammanfattning 
Idag finns förskoleverksamhet i Hylte kommuns regi inom Sörgården/Lönnens 
förskolechefsområde, vid Elias Fries rektorsområde (Kantarellen samt 5-årsgrupp) samt vid 
Örnaskolan LM rektorsområde (Raketens 5-årsgrupp). Dessutom finns 2 dagbarnvårdare i 
Hyltebruk. I Hyltebruk finns också en fristående förskola med kommunalt driftsbidrag.  
 
Enligt prognos framtagen av barn- och ungdomskontoret kommer antalet barn i 
förskoleåldern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av 
förskoleplatser i centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013, till 200 under 
höstterminen 2013. Denna nivå på behovet av platser förväntas inte öka under de 
kommande åren.  
 
5-årsgruppen Raketen vid Örnaskolan, som tar emot barn, vilka t o m 4 års ålder har haft 
förskoleplats på Sörgårdens och Lönnens förskola. Raketen är den enda förskola i 
kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, utan annan förskoleverksamhet inom 
rektorsområdet. Detta innebär ogynnsamma förutsättningar på flera sätt. Dels saknas den 
dynamik som en mer heltäckande förskoleverksamhet innebär, eftersom samverkan mellan 
flera barngrupper och deras personal omöjliggörs. Dels innebär organisationen med en 
isolerad 5-årsgrupp att barnen tvingas till onödigt många övergångar. Barnen tvingas till 
övergång från en förskoleenhet till en annan redan när de börjar 5-årsgruppen, i stället för 
att kunna stanna kvar i den invanda miljön tills de skall börja förskoleklass.  
 
Raketens förskola har dessutom problem med mycket trånga och även i övrigt föga 
ändamålsenliga lokaler. Detta i kombination med ovan relaterade pedagogiska svårigheter 
förknippade med att bedriva en god verksamhet vid en isolerad 5-årsgrupp, har under längre 
tid föranlett en intern diskussion inom Örnaskolan LM:s rektorsområde, där önskemålet har 
varit att när tillfälle ges, föreslå att förskoleverksamheten vid enheten upphör. I och med att 
barnantalet och platsbehovet i förskolan i Hyltebruks tätort minskar fr o m höstterminen 
2013 finns möjlighet att genomföra denna förändring. Efter genomförd förändring stannar 
5-åringarna kvar på den förskola där de har gått tidigare, d.v.s. på Sörgårdens och Lönnens 
förskolor. 
 
Beslutsunderlag 
Prognos barnutveckling och behov av förskoleplatser i Hyltebruk 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013. 
 
Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-12  18 (31) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    
 

Magnus Rasmusson (S) yrkar på återremiss av ärendet. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013. 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Fredrik Jörgensen 
Marie Henningsson 
Ann-Christin Johansson 
 



Hyltebruk  2013-02-20
Kommunfullmäktige
 

5. Skolutveckling KS § 17

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 17

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27

 Tjänsteskrivelse återremiss skolutveckling

 Ärendebeskrivning lokalinventering Lärcentrum

 Rapport utrednings- och projekteringsarbeten Örnaskolan

 Rapport statusinventering Örnaskolan sammanfattning 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 102



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-12 1 (2)

§   17  Skolutveckling 
Dnr 2012 KS0270

Sammanfattning
Projektgruppen som arbetar med en modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium 
har kommit fram till att det mest lämpliga är att bygga en helt ny fristående skolbyggnad till 
en uppskattad kostnad av 56 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2012-11-06 att föreslå 
kommunfullmäktige att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda huruvida låg- 
och mellanstadieverksamheten kan samlokaliseras med Elias Fries, samt bedöma det totala 
lokalbehovet för verksamheten i Hyltebruk under den närmaste 5-årsperioden. Samtidigt 
föreslogs att den pågående projekteringen för modernisering av Örnaskolans låg- och 
mellanstadium stoppas tills utredningens resultat presenterats för kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-20 återremitterades ärendet så att 
projektgruppens rapport samt utredningen som ser över Lärcentrums framtida lokalbehov 
kan presenteras före kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

Projektgruppens rapport
I en rapport som inkom till Hylte kommun 2012-12-11 redogör projektgruppen för sitt 
ställningstagande och den kostnadsberäkning som gjorts. Det utredningsarbete som gjorts av 
befintliga byggnader har resulterat i rekommendationen att en ny skolbyggnad uppförs. 
Kostnaden har beräknats till 
56 miljoner kronor, exklusive mervärdeskatt. Kostnader för lös inredning och utrustning, 
markförvärv samt anslutningsavgifter är inte inräknade i denna summa.

Lärcentrums lokalbehov
En utredning av Lärcentrums framtida verksamheter har initierats och är pågående. I väntan 
på dess resultat har en lokalinventering av lokalerna på Skolgatan 7 i Hyltebruk genomförts. 
Inventeringen visar att lokalerna på flera sätt inte är ändamålsenliga för verksamheterna som 
bedrivs där, samt att de har låg kostnadseffektivitet. På grund av bristande underhåll utgör 
de dessutom en dålig arbetsmiljö. Ytterligare en brist är att lokalerna saknar 
handikappanpassning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/13
Tjänsteskrivelse 2013-01-18 Per Borg/Susanne Mared
Ärendebeskrivning lokalinventering Lärcentrum, 2013-01-22
Utrednings- & projekteringsarbeten för Örnaskolan, 2012-12-11
Statusinventering Örnaskolan sammanfattning, 2012-04-19

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att man tagit del av informationen.

Yrkanden



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-12 2 (2)

Henrik Erlingson (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy Edenholm 
(KV), Desirée Hultberg (M), Margareta Andersson (C), Bengt-Åke Torhall (FP), Ann 
Brodin-Thorsson (KD) och Johan Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Mensur Dushi (S) och Ahova Lood (S), yrkar 
följande. Den borgerliga majoritetens begäran om att utreda en samlokalisering av 
Örnaskolans L/M på Elias Fries skola avslås. Hylte kommun ska ha två grundskolor F-6 i 
Hyltebruk. Arbetet med att modernisera Örnaskolans L/M ska fortsätta i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsordning godkänts. Den 
som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja. Den som röstar för Ronny Löfquists 
yrkande, röstar Nej. Det avgavs 8 Ja-röster och 5 Nej-röster. Omröstningslista utgör bilaga 
till detta protokoll.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

 

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

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-29 14 (27) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§   27  Skolutveckling
Dnr 2012 KS0270 

Sammanfattning
Projektgruppen som arbetar med en modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium 
har kommit fram till att det mest lämpliga är att bygga en helt ny fristående skolbyggnad till 
en uppskattad kostnad av 56 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2012-11-06 att föreslå kommun-
fullmäktige att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda huruvida låg- och 
mellanstadieverksamheten kan samlokaliseras med Elias Fries, samt bedöma det totala 
lokalbehovet för verksamheten i Hyltebruk under den närmaste 5-årsperioden. Samtidigt 
föreslogs att den pågående projekteringen för modernisering av Örnaskolans låg- och 
mellanstadium stoppas tills utredningens resultat presenterats för kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-20 återremitterades ärendet så att 
projektgruppens rapport samt utredningen som ser över Lärcentrums framtida lokalbehov 
kan presenteras före kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. 

Projektgruppens rapport 
I en rapport som inkom till Hylte kommun 2012-12-11 redogör projektgruppen för sitt 
ställningstagande och den kostnadsberäkning som gjorts. Det utredningsarbete som gjorts av 
befintliga byggnader har resulterat i rekommendationen att en ny skolbyggnad uppförs. 
Kostnaden har beräknats till 56 miljoner kronor, exklusive mervärdeskatt. Kostnader för lös 
inredning och utrustning, markförvärv samt anslutningsavgifter är inte inräknade i denna 
summa. 

Lärcentrums lokalbehov 
En utredning av Lärcentrums framtida verksamheter har initierats och är pågående. I väntan 
på dess resultat har en lokalinventering av lokalerna på Skolgatan 7 i Hyltebruk genomförts. 
Inventeringen visar att lokalerna på flera sätt inte är ändamålsenliga för verksamheterna som 
bedrivs där, samt att de har låg kostnadseffektivitet. På grund av bristande underhåll utgör 
de dessutom en dålig arbetsmiljö. Ytterligare en brist är att lokalerna saknar handikapp-
anpassning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-01-18 Per Borg/Susanne Mared 
Ärendebeskrivning lokalinventering Lärcentrum, 2013-01-22 
Utrednings- & projekteringsarbeten för Örnaskolan, 2012-12-11 
Statusinventering Örnaskolan sammanfattning, 2012-04-19 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-29 15 (27) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

Yrkanden
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 
Ronny Löfquist (S) yrkar följande. Den borgerliga majoritetens begäran om att utreda en 
samlokalisering av Örnaskolans L/M på Elias Fries skola avslås. Hylte kommun ska ha två 
grundskolor F-6 i Hyltebruk. Arbetet med att modernisera Örnaskolans L/M ska fortsätta i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. 
Den som röstar för Lennart Ohlssons yrkande, röstar Ja. Den som röstar för Ronny 
Löfquists yrkande, röstar Nej. Det avgavs 3 Ja-röster av Desirée Hultberg (M), Johan 
Edenholm (KV) och Lennart Ohlsson (C) och det avgavs 2 Nej-röster av Ronny Löfquist 
(S) och Micael Arnström (S). 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att man tagit del av informationen. 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomsnämnden 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
2013-01-18
Dnr :2012 KS0270

Åsa Johansson, Nämndsekreterare/Utredare
Tfn: 0345-18236
E-post: Asa.Johansson@hylte.se

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse återremiss skolutveckling

Sammanfattning
Projektgruppen som arbetar med en modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium har 
kommit fram till att det mest lämpliga är att bygga en helt ny fristående skolbyggnad till en 
uppskattad kostnad av 56 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2012-11-06 att föreslå kommunfullmäktige att ge 
barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda huruvida låg- och mellanstadieverksamheten kan 
samlokaliseras med Elias Fries, samt bedöma det totala lokalbehovet för verksamheten i Hyltebruk 
under den närmaste 5-årsperioden. Samtidigt föreslogs att den pågående projekteringen för 
modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium stoppas tills utredningens resultat presenterats 
för kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-20 återremitterades ärendet så att projektgruppens 
rapport samt utredningen som ser över Lärcentrums framtida lokalbehov kan presenteras före 
kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

Projektgruppens rapport
I en rapport som inkom till Hylte kommun 2012-12-11 redogör projektgruppen för sitt 
ställningstagande och den kostnadsberäkning som gjorts. Det utredningsarbete som gjorts av 
befintliga byggnader har resulterat i rekommendationen att en ny skolbyggnad uppförs. Kostnaden 
har beräknats till 
56 miljoner kronor, exklusive mervärdeskatt. Kostnader för lös inredning och utrustning, 
markförvärv samt anslutningsavgifter är inte inräknade i denna summa.

Lärcentrums lokalbehov
En utredning av Lärcentrums framtida verksamheter har initierats och är pågående. I väntan på dess 
resultat har en lokalinventering av lokalerna på Skolgatan 7 i Hyltebruk genomförts. Inventeringen 
visar att lokalerna på flera sätt inte är ändamålsenliga för verksamheterna som bedrivs där, samt att 
de har låg kostnadseffektivitet. På grund av bristande underhåll utgör de dessutom en dålig 
arbetsmiljö. Ytterligare en brist är att lokalerna saknar handikappanpassning.

Beslutsunderlag
Utrednings- & projekteringsarbeten för Örnaskolan, 2012-12-11
Statusinventering Örnaskolan sammanfattning, 2012-04-19
Ärendebeskrivning lokalinventering Lärcentrum, 2013-01-22



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden



Ärendebeskrivning nämndsärende

1 (4)
                                       

                                           
  

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

Åsa Johansson, Nämndsekreterare/Utredare 2013-01-22
Tfn: 0345-18236
E-post: Asa.Johansson@hylte.se

Kommunstyrelsen
2012 KS0270

Ärendebeskrivning lokalinventering Lärcentrum 
För närvarande pågår en utredning om Lärcentrums framtida verksamhet. Den verksamhet 
som benämns som Lärcentrum består idag av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasieskolans introduktionsprogram. Den 
pågående utredningen är ännu inte så fortskriden att verksamheternas framtida lokalbehov 
utifrån eventuella förändringar har klargjorts. Lokalinventeringen som gjorts är därför utifrån 
de nuvarande verksamheternas omfattning. Verksamheterna bedrivs för närvarande i lokaler 
på Skolgatan 7 i Hyltebruk. Den totala ytan på byggnaden är 1215 kvadratmeter.

1. Kurser/elever 
Inom den grundläggande vuxenutbildningen finns 18 kurser. Det förekommer både 
undervisning på plats i klassrum (närundervisning) och undervisning på distans. De flesta 
eleverna läser mer än en kurs. 

Den gymnasiala vuxenutbildningen består av 38 kurser. Både när- och distansundervisning 
förekommer. Eleverna läser även här oftast mer än en kurs. 

Det är 93 elever som läser omvårdnad inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Också här 
finns både närundervisning och undervisning på distans.

I svenska för invandrare finns 75 elever uppdelade i fyra grupper. Enbart närundervisning 
förekommer. 

På introduktionsprogrammet finns 40 elever som är uppdelade i 6 grupper. Även här 
förekommer enbart närundervisning.

Tabell 1 ger en översikt av fördelning av kurser och elever i verksamheten.

Tabell 1. Kurser/elever (januari 2013)
Grundläggande 
vuxenutbildning

Gymnasial 
vuxenutbildning

Gymnasial 
vuxenutbildning: 
omvårdnad

Svenska för 
invandrare (SFI)

Introduktions-
programmet 
(IM)

18 kurser
närundervisning/ 
distans

38 kurser
närundervisning/ 
distans

93 elever 
närundervisning/ 
distans

75 elever 
4 grupper 
närundervisning

40 elever 6 
grupper 
närundervisning
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2. Personal
Inom verksamheterna finns en rektor, en studie- och yrkesvägledare, en skolassistent, tre 
medarbetare i elevhälsoteamet samt tio pedagoger. Fördelningen visas i tabell 2.

Tabell 2. Personal (januari 2013)
Rektor Studie- och 

yrkesvägledare
Skolassistent Elevhälsoteam Pedagoger

1 1 1 3 10

3. Lokalinventering
Det finns fyra våningar som används i verksamheterna; en källare, första våning, andra våning 
samt tredje våning. Det finns sammanlagt tretton undervisningslokaler varav en idag används 
som arbetsrum och en som datasal, fyra arbetsrum/ kontor, ett grupprum/ arbetsrum, ett 
uppehållsrum, ett kök/ uppehållsrum, ett genomgångsrum/ uppehållsrum, en expedition, fyra 
toaletter samt korridorer, trapphus och förråd. Samtliga lokaler redovisas i tabell 3. Det totala 
antalet återfinns längst till höger i tabellen.

De verksamhetsansvariga påpekar vid inventeringen att lokalerna inte är handikappanpassade. 
Vidare pekar de på att de befintliga undervisningsrummen är stora i förhållande till 
elevgrupper. Källaren används idag men är enligt uppgift tveksam ur arbetsmiljöperspektiv.

Tabell 3. Lokalinventering (januari 2013)
Källare Första våning Andra våning Tredje våning Övrigt Totalt
3 
undervisningsl
okaler
3 arbetsrum/ 
kontor
1 uppehållsrum

4 
undervisningsloka
ler varav ett 
arbetsrum
1 arbetsrum/ 
kontor
1 
genomgångsrum/ 
uppehållsrum
1 expedition

4 
undervisningsl
okaler varav en 
datasal
1 grupprum/ 
arbetsrum
1 kök/ 
uppehållsrum

2 
undervisningsl
okaler

4 toaletter
korridorer
trapphus, förråd
ej 
handikappanpas
sat

13 
undervisningslokale
r (1 arbetsrum, 1 
datasal)
4 arbetsrum/kontor
1 grupprum/ 
arbetsrum
1 uppehållsrum
1 kök/ 
uppehållsrum
1 genomgångsrum/ 
uppehållsrum
1 expedition
4 toaletter
+ korridorer, 
trapphus, förråd



3 (4)

4. Framtida lokalbehov IM och vuxenutbildningen 
De lokalbehov de verksamhetsansvariga ser behov av för introduktionsprogrammet och 
vuxenutbildningen utifrån rådande omständigheter visas i tabell 4. Liksom i tabell 3 
sammanfattar kolumnen längst till höger det totala antalet lokaler. Man ser sammanlagt behov 
av tretton undervisningslokaler med olika stort utrymme, tre expeditioner, 2 arbetsrum med 
plats för tolv pedagoger, ett personalrum/ pentry, sex toaletter, två samtalsrum/ grupprum samt 
tre elevhälslokaler. Lokalbehovet som anges är det totala behovet för verksamheterna.

Tabell 4. Framtida lokalbehov IM och vuxenutbildningen 
Lokal/ändamål Antal Totalt
Klassrum 20 elever 2
Klassrum 15 elever 2
Klassrum 10 elever 9 Undervisningslokaler = 13
Expedition rektor 1
Expedition skolassistent 1
Expedition studie- och yrkesvägledare 1 Expeditioner = 3
Arbetsplatser pedagoger (12 pedagoger) 2 Arbetsrum = 2
Personalrum/ pentry 1 Personalrum/ pentry = 1
Personaltoaletter 2
Elevtoaletter 4 Toaletter = 6
Samtalsrum/ grupprum 2 Samtalsrum/ grupprum = 2
Elevhälsolokaler 3 Elevhälsolokaler = 3
Uppehållsrum 2 Uppehållsrum = 2
Kommentar: Beräknat på nuvarande elevunderlag, men klarar en utökning.

5. Lokalbehov samverkan/sammanslagning med Traineegymnasiet
Frågan om samverkan eller sammanslagning mellan Lärcentrum och Traineegymnasiet har 
tidigare varit föremål för diskussion. Inom verksamheterna har man ett intresse av detta då det 
kan innebära stora vinster. Vinstmöjligheter finns både genom ett effektivt användande av 
lokalerna samt genom samverkan och samordning mellan såväl personal som elever. Tabell 5 
visar vilka behov verksamheterna gemensamt skulle ha vid en sammanslagning utöver 
behoven som angetts i tabell 4. Utöver vad som anges i tabell 5 för Traineegymnasiet även 
med sig utökade behov när det gäller personalutrymme, toaletter, elevuppehållsrum, 
samtalsrum och grupprum. Det utökade behovet gäller lokalernas yta snarare än antalet 
lokaler. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning bedöms ha samma lokalbehov som i tabell 
5.

Tabell 5. Lokalbehov vid eventuell samverkan/sammanslagning med Traineegymnasiet
Lokal/ändamål Antal
Expedition rektor 1
Expedition skolassistenter Större utrymme än 

ovan
Arbetsplatser pedagoger (14 pedagoger) 2
Klassrum 20 elever 1
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Klassrum 10 elever 4

6. Sammanfattning
Lokalinventeringen visar att verksamheterna när det gäller antalet undervisningslokaler idag 
har det antal lokaler man ser behov av. Något som påpekas är dock att lokalerna är stora i 
förhållande till elevgrupperna. Kostnadseffektiviteten i användandet av lokalerna är låg, 
eftersom det är förhållandevis många men små elevgrupper. Istället för fåtalet stora lokaler 
behöver man fler av en mindre storlek. Undantaget är svenska för invandrare som behöver en 
något större lokal. Detta är ett förhållande som sett till antalet invånare i kommunen troligtvis 
kommer bestå i framtiden. En mer ingående bedömning av lokalbehovet kommer att göras i 
den pågående utredningen.

I övrigt ser man ett behov av fler expeditioner, ett personalrum/ pentry, fler toaletter, mer yta 
för samtal/ grupparbete, elevhälsolokaler samt uppehållsrum som är anpassade efter 
ändamålet. Då det gäller pedagogernas arbetsplatser önskar man att samla dem i färre 
gemensamma arbetsrum.

En annan sak som lyfts fram vid inventeringen är att man är tveksam till att som idag använda 
källarlokalerna. Detta utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. På grund av att lokalerna är slitna och 
ventilationen är dålig utgör de ingen bra arbetsmiljö. 

Samtliga lokaler saknar i stora delar handikappanpassning. Första våningen kommer man upp 
på som rullstolsburen men ingen av de övriga våningarna är tillgängliga. I hela byggnaden 
finns trösklar som försvårar tillgängligheten ytterligare. Det finns en handikappanpassad 
toalett. Det saknas en hiss i byggnaden, vilket försvårar både för rullstolsburna, 
funktionshindrade och äldre. 

Avslutningsvis påpekas att det invändiga underhållet av lokalerna är väldigt eftersatt. Man 
upplever att en osäkerhet finns över hur lokalerna ska användas i framtiden.  

Per Borg Susanne Mared  
kommunchef informations- och kanslichef 



HYLTEKOMMUN
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Utrednin s-& Pro'ekterin sarbeten för Örnaskolan Lå - & Mellanstadiet

Översänder en rapport över de utrednings- och projekteringsarbeten som utförts på Örnaskolan
Låg- och Mellanstadiet och som ligger till grund för ställningstagande för byggnation av en ny
skolbyggnad (ca 2500 m2) till en kostnadsberäkning på ca 56.000.000 kr (Femtiosex miljoner kronor),
exklusive mervärdeskatt.

Under våren 2012 påbörjades utredningsarbetet genom att 2 st grupper skapades och som var
uppbyggd enligt följande.

Grupp 1
Grupp 1, bemannande av (projekterings) konsulter från följande företag;

Maddison Konsult AB (Bygg), Dagsgårds VVS-konsulter AB (VVSoch Luftbehandling) samt
Ramböll Sverige AB (El, tele, data)

Deras uppgift har varit att utföra en statusinventering av de befintliga byggnaderna, för att
konstatera förekommande brister och behov att uppnå gällande byggnormer och

myndighetskrav.

Grupp 2

Gruppen har varit sammansatt av representanter från skolans olika verksamheter.

Deltagarna har varit FredrikJörgensen rektor Örnaskolans Låg- och Mellanstadiet, Eva
Söndergaard Johansson Kråkans fritidshem, Ida Nilsson lågstadiet, Annelie Alexandersson

mellanstadiet samt Inger Wilander Lilla Gruppen (grundsärskolan).

En sammanfattningfrån respektive grupp lyder enligt följande:

Grupp 1:
Utifrån projekteringskonsulters statusinventering förekommer det stora brister i befintliga
byggnader, t.ex. följande:
Golv, väggar och tak är i stort behov av tilläggsisolering och nya ångspärrar m.m.
Nya installationsutrymmen måste tillskapas på yttertak och i kulvert (arbetsmiljö)

- Nya värme-, vatten-, sanitet- och luftbehandlingsinstallationer rekommenderas
Nya El-, tele- och brandlarmsinstallationer rekommenderas

Se bifo ad Statusinveterin daterad 2012-04-19



Grupp 2
Vid arbetsgruppens första möte lades grunden för hur arbetet skulle fortgå. Uppdraget
handlade om att se över vilka behov av lokaler verksamheterna behöver för att bedriva en

ändarnålsenlig undervisning som lever upp till läroplanernas intentioner. Enviktig del i
uppdraget var att inte låsatankarna vid befintliga byggnader, utan tänka bort de befintliga
lokalerna och koncentrera sig på följande:

Vilken funktion är önskvärd för de olika verksamheterna

Antalet elever samt vuxna i varje rum

Vilken utrustning är önskvärd

Kan man samutnyttja lokalerna

Vilka samband mellan verksamheternas lokalisering är viktig

Närheten till utemiljön

Hur skall utemiljön användas

Utifrån detta uppdrag började arbetsgruppen sitt arbete. En rumsbeskrivning där behovet av lokaler
sammanställdes och delgavs Grupp 1. Då statusinventeringen presenterades för arbetsgruppen
ändrade uppdraget karaktär. Då statusinventeringen påvisade stora brister i befintliga lokaler
rekommenderades en ny byggnad.

Arbetsgruppen påbörjade då nästa fas i arbetet. Två studiebesök genomfördes på skolor i Halmstad
kommun, Frösakulls skolan och Sofiebergsskolan. Detta för att söka inspiration och ideer. Uppdraget
i övrigt ändrade inte inriktning utan samma förutsättningar som nämnts ovan gällde. Arbetet har hela
tiden gått ut på att hitta en byggnad som passar en modern skolverksamhet. Utifrån

rumsbeskrivningar som tagits fram av arbetsgruppen påbörjade arkitekten sitt arbete. Förslaget från
arkitekten har därefter bearbetats i arbetsgruppen för att optimeras för verksamheten. Vetskapen
om de ekonomiska förutsättningarna för projektet har hela tiden funnits med i arbetet. De 30
miljoner kronor som varit avsatta för projektet avser en renovering av byggnaderna. inga nya
ekonomiska förutsättningar delgavs gruppen i samband med att uppdraget ändrade inriktning pga
resultatet av statusinventeringen. Deltagarna i gruppen anade att kostnaden för en ny byggnad skulle
kunna innebära att avsatta medel skulle överstigas. Dock kunde gruppen inte ana att kostnaderna
skulle skjuta i höjden till 56 miljoner, trots att man ansträngt sig att minimera lokalytan.

Arbetsgruppen vill tydliggöra att det förslag som presenterats är anpassat för en modern
undervisning och är i enlighet med det uppdrag som delgetts gruppen. De befintliga lokalerna är i
stort behov av renovering. Att bedriva en modern undervisning i befintliga lokaler efter en
renovering som inte ändrar lokalernas utformning gynnar inte verksamheten. Förslaget till byggnad
är så långt det är möjligt optimerat kring samutnyttjande av lokaler, lokalbehov och yta. Efter att
kostnadsförslaget om 56 miljoner kronor för en ny byggnad delgivits har inget fortsatt arbete
genomförts.



Med stöd utifrån ovanstående gruppers arbeten och utvärderingar påbörjade Arkitekt Christine
Bastholm Rohde (Creacon HKAB), att upprättat skissförslag, som har diskuterats vid olika tillfällen
och som ligger till grund för det senaste skissförslaget, (planritning och situationsplan) daterad
2012-09-27 (se bifogade ritningar).

För att i tidigt skede få kännedom om vilka kostnader det skulle bli för att uppföra en ny skola, enligt
skissförslag (planritning och situationsplan) daterad 2012-09-27, så upprättades en (grov)
kostnadsberäkning av CA consultadministration ab.

Kostnaden att uppföra en ny skolbyggnad enligt skissförslag, har beräknats till: 56.000.000 kr,
exklusive mervärdeskatt.

De projektdata som gäller för kostnadsberäkningen är följande:

Tomtarera: (TA) 11.850 kvm

Bruttoarea: (BTA) 2.525 kvm

Våningsantal: 1 st

1beräkningen ingår ej:

Lös inredning och utrustning

Mervärdeskatt

Markförvärv

Anslutningsavgifter

Halmstad 2012-12-11

Bo Björnänger
CA consultadministration ab

Bilagor:
Statusinventering, daterad 2012-04-19

- Planritning, daterad 2012-09-27

Situationsplan, daterad 2012-09-27
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Hylte Kommun
Örnaskolan
Låg- och Mellanstadiebyggnader

Sammanfattningav statusinventeringfack Bygg,VVS och EL.

Allmänt

Statusinventeringav rubriceradebyggnader har gjorts.Syftet med inventeringen är att
undersökaom de två befintliga byggnaderna kan byggasom till en modern låg- och
mellanstadieskolaeller om det är lämpligare att uppföraen ny skolbyggnadpå
fastigheten.

Omfattning

Inventeringenomfattar 2 st byggnadersamt 1 provisoriskttillbyggddel. Byggnaderna
är uppförda 1967-1968och normalt underhållna.Tillbyggnadenär utförd senare och
endast provisorisk.

Underlag

Ritningnr 2 och 3 upprättade av Boustedt och HeinemanArkitekterAB, Daterade 1967-
02-28. För El och VVS finns även vissa installationsritningar.
Övriga ritningar har ej gått att finna.

Genomförande

Inventeringenhar utförts genom besök på platsen samt studerande av ritningar.

Teknikfack Bygg

Bef status.

Yttertak: Tak består av Papptäckning på träbjälkar (parallelltak), mineralull
råspontsamt mineralullskivoralt gipsskivor i korridoreroch träullsplattor i
klassrum.Takhöjd varierar mellan 2300 till 3200 med lågpunkt i korridor.
Skicketpå papptäckningenvar godtagbart.

Postadress Kontor Telefon Org.nr Bankgiro Hemsicla
Box 370 Syskonhamnsgatan3 035-19 1050 556572-2435 5722-8421 www.maddison.se
301 09 Halmstad 302 45 Halmstad
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1tak finns taklanterniner. Dessa var delvis utbytta och tydliga spår av
tidigare läckage syntes.

Yttervägg: Väggar långsidor består av 95 mm isolerad träregelstommemed utvändig
beklädnadav tegel resp träpanel. Invändigbeklädnad av spånskiva. Inga
större skador på fasaden finns. Trädelarvar i behov av ommålning inom en
5-års period. Vägg mot väster i mellanstadiedelvar ojämn av sättningar.

Väggar på gavlar består av 1 1/2stens tegelmur med puts på insida.
Tegelväggmot söder i meHanstadiedelvar söndervittradpå ett flertal
ställen.

1lågstadiedelvar fönster mot väster av a1uminiumoch utbytta 1985 samt
fönster mot söder och öster av aluminium utbytta 2005. I mellanstadiedel
var fönster mot väster utbytta 1985.Övriga fönster är ej utbytta. Dörrar var
ej utbytta.

Grund: Byggnadernaär grundlagdapå en betongplattasom troligen ligger på en
bädd av cementstabiliserad lättklinker. Detta gick ej att utröna, men
tidpunkten och byggnadssättet tyder på det. I varje byggnadfinns en
längsgåendekulvert för rördragningar.Kulverten är oisolerad. Höjd 1400
där dock rör inkräktar på höjden. Muradeväggar runt kulvert. 1
mellanstadiedelär det en källare i norra delen. Källarenär i mycket dåligt
skick och det tränger in grundvatten. Stora fuktskador förekommer.

Innervägg: Mellan korridor och klassrum är en längsgåendebärande hjärtvägg av 
träregelstomme med spånskiva som ytskikt på båda sidor.
Väggar mellan klassrumbestår av tegel. Skicket på innerväggarär
förhållandevis gott. Dock förekommer sprickor i lärarrumsamt intilliggande
wc. Troligen orsakade av tidigare sättning. Dessa sprickor är dock ej av
konstruktivbetydelse. Mer av estetisk betydelse.

Golv: Golvbeläggningbestår av plast/linoleum i godtagbart skick. 1entrer är
torkmattor igengjutna.

Övrigt: Samtliga ingångar är ej handikappanpassade.Tillgänglighetenär generellt
sett dålig. Konstrastmålningar saknas. Mått för wc är ej godtagbara.

Hela resp byggnad är en brandcell. Ytskikt är mestadels av spånskivor.

6. Teknikfack VVS

Framgårav bifogad StatusinventeringVVS-Installationer.

Postadress Kontor Telefon Org.nr Bankgiro Hemsida
Box 370 Syskonhamnsgatan 3 035-19 10 50 556572-2435 5722-8421 www.maddison.se
301 09 Halmstad 302 45 Halmstad
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Teknikfack El.

Framgårav bifogad StatusinventeringEl och teleinstallationer.

Sammanfattning

Byggnadernaär byggda 1967. Deras livslängd är i princip förbrukad. För att få en
fungerande skolbyggnadav modernt snitt krävs i korta drag följande åtgärder.

Yttertak måste tilläggsisoleras.Av utrymmesskälmåste detta ske på ovansidan. 1
samband med det erfordras en ångspärr. En heltäckandeångspärr är i princip omöjlig
att anordna. Dettadå vissa innerväggar kvarstår. Vidare krävs det utrymme för
ventilationskanaler. För att få plats med dessa krävstroligen ett intstallationsutrymme.
Dettakan få plats i takvinkel ovan fönster i klassrum.Det blir dock problem att nå
korridoreroch utrymmenpå motsatt sida. Därför kan det istället bli aktuellt att placera
ventilationsstråkpå bef tak och bygga ett nytt tak ovanför. Tex i form av sadeltak i plåt.
Problem med tilläggsisoleringkvarstår dock.

Ytterväggarär för dåligt isolerade och tilläggsisoleringerfordras.Tilläggsisolering sker
på insidan. Även vid väggar är det problem att anordna heltäckandeångspärr.
Söndervittradtegelväggmot söder åtgärdas. Dessutommåste de 4 gavlarna
tilläggsisoleraspå insidan.

Vissa fönster är nyligenutbytta 2005. Dessa fönster är möjliga att behålla. Dock blir
fönstrets placeringi väggen inte optimalt i samband med att väggen tilläggsisoleras.
Därför kanske man bör byta samtliga fönster och ytterdörrar.

Golvet är mycketdåligt isolerat. Att komplettera med mer isolering av golv är ej möjligt.
Man tvingas därföracceptera dessa energiförluster.
Källare i mellanstadiedelföreslås fyllas igen varvid golv bortbilas och uppfyllnad, så att
kryputrymmeerhålles, genomförs

Tillgänglighetoch brandsäkerhetses över allmänt.

1samband med ändring till modern skolbyggnad måste stora ingrepp i planlösning att
ske. Undervisningslokalernafungerar ej i nuvarandeutformning. Därför kommer ett
mycketstort antal innerväggar att rivas samt nya innerväggar uppföras. Samtliga
golvmaterialblir nya. Då det även handlar om tillbyggnad blir det även öppningar i bef
ytterväggar. Ett stort antal avväxlingarerfordras i bärande ytter- och innerväggar.
Grundplatta behöverförstärkas vid nya pelare. För att klara nya avlopp mm kommer
det att bli nödvändigtatt bila för wc mm i bef golv.
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För att anpassa byggnaderna till en modern skola är det önskvärtatt sammanbygga
dessa med varandra. Detta är dock problematisktpga det stora avståndet mellan
huskropparna. (46 m).

Det har även nämnts att man kan värma byggnadenmed spillvattenfrån Stora
Enso. Detta är dock ingen man kan finna stöd för i energibestämmelserna.
Någongaranti för att den möjlighetenfinns för alltid kan ej lämnas. Därför bör
man projektera för energiförbrukningenligt gällande bestämmelser.Ev
uppvärmningmed spillvärme kan däremot ses som en plusfaktorekonomiskt.

9. Kommentar

Med anledning av det som sägs ovan samt i bifogade installationsbilagorblir
slutsatsen att det är mycket tveksamtom en ombyggnad kanvara ekonomiskt
försvarbar. De faktorer man får väga in är att byggnadsarbetenaär av i princip
lika stor omfattningsom en nybyggnad.Riskenför oförutseddaupptäckter under
en ombyggnadgör att en bedömningär att det ej är någon förtjänst alls att bygga
om bef byggnader. El- och VVS-instaHationerbedöms i resp bilaga i stort sett
som förbrukade. En ombyggnad av dessa är dyrare än nytt.

I samtal med arkitekt framgick även att det inte är möjligt att sammanbinda de två
huskropparnaoch få en ändamålsenlig byggnad. Byggnadernasform är olämplig
med ett flertal genomgångsrum. Avståndet mellan huskropparnainnebär
svårigheter.

En rekommendationblir därför att fundera på att uppföra en nybyggnad istället för
att bygga om de gamia. Detta innebäratt man får en byggnadanpassad för
verksamheten.Den blir ytmässigt mer optimal samt får en lägre
energiförbrukning.Kan man under byggtidenäven utnyttja en eller båda bef
byggnaderså sparar man kostnad för ersättningslokaler.Ävenom man får
kostnaderför rivning så är troligen nybyggnadsalternativetmest ekonomiskt.
Man kan ju möjligentänka sig att behålla den östra byggnadenoch bygga om och
till den, men lönsamheten i det är tveksam. Sett över lite längre tid, med
energiförbrukning,underhåll, livslängdmm så bör en nybyggnadvara det bästa
alternativet.

Halmstad2012-04-19
M. MaddisonKonsult AB

( 46,/
Michael Maddison
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Statusinventering VVS-Installationer

Sammanfattnin

Vatten s illvatten och värme
Om inga planlösningsändringar utförs:
Det finns en lång kvarvarande livslängd för rörsystem.
Sakvaror som blandare, vattenklosetter, rums-
värmare och shuntgrupper behöver bytas.

Om nya planlösningar skall utföras:
Ombyggnader av system blir troligtvis lika kostsamma
som att utföra helt nya system.
Detta förutsätter att man överhuvudtaget får arbeta i
befintliga kulvertar.
Kostnaden blir annars dyrare för ombyggnad än nybyggnad.

Luftbehandlinq
Helt nya system behöver utföras.
Oberoende av om planlösningsändringar utförs eiler ej.

Energi 
För att erhålla en bra driftekonomi och ta tillvara på spill-
värme från Stora Enso så bör lågtemperatursystem som
golvvärme prioriteras.
Eftervärmningsbatteri för luftbehandling utförs för iåga
temperaturer.
Lämpliga returternperaturer vid dimensionerande ute-
temperatur är +30°C.
Dagens system ger mycket höga returtemperaturer.

Adress:Södra Ekeryd 123.314 93 FIVLTEBRUK Tel: 0345-17540 Fax: 0345-71304

Org. nr.: 556758-2662 Bankgiro: 303-7384
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52B Tappvattensystem

Nuläge  
Installationer är till stor del i originalutförande.
Varmvatten för byggnaderna bereds i huvudsak i varm-
vattenberedare placerad i Mellanstadiebyggnad.
Varmvattenberedning sker via hetvatten från fjärrvärme
samt via elpatron.
Kulvert försåg tidigare Lågstadiebyggnad med varmvatten
från detta system.

Då varm- och varmvattencirkulationsledning i kulvert
melian Låg- och Mellanstadiebyggnad är sönder bereds
varmvatten för Lågstadiebyggnad i elberedare i Lågstadie-
byggnaden.
Handikapp WC är under senare år utförd i Lågstadie-
byggnad.
Rörsystem är till största delen belägna i kulvertsystem
under respektive byggnad. Takhöjden i dessa kulvertsystem
är -1,4 m. Denna höjd innebär att det inte är rimligt att utföra
arbeten i dessa kulvertar.
Proppningar för borttagna funktioner är inte utförda enligt
dagens krav för att undvika bakterie tiliväxt i ledningssystem.
Ledningars kvarvarande livslängd är normalt ganska lång,
minst 20-30 år.
Generellt gäller att livslängden för sakvaror som vatten-
klosetter och blandare är passerad.

53B Avloppsvattensystem

Nuläge
Installationer är i originalutförande.
Rörsystem är till största delen belägna i kulvertsystem
under respektive byggnad. Takhöjden i dessa kulvertsystem
är -1,4 m. Denna höjd innebär att det inte är rimligt att utföra
arbeten i dessa kulvertar.
Det har tidvis förekommit stopp i ledningssystemen.
Ledningars kvalvarande livslängd är normalt ganska lång,
minst 20-30 år.
Då en mängd nya anslutningar för nya planlösningar troligtvis
behöver utföras så kan ledningars skick få en stor betydelse
för kostnaderna för dessa anslutningar.
Relining av systemen förefaller möjligt.

Adress:SödraEkeryd 123,314,93 HYLTEBRUK Tel: 0345-17540 Fax: 0345-71804
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56 Värmesystem

Nuläge  
Byggnaderna försörjs med värme via ett hetvattensystem från
fjärrvärmecentral i Högstadiebyggnad.
Kulvertsystem mellan Högstadie- och Mellanstadiebyggnad
är bytt 2010.
Hetvattensystemet försörjer varmvattenberedning, sk. fönster-
apparater för ventilation och värme av klassrum samt radiator-
system för uppvärmning.
System med uppvärmning via sk. fönsterapparater är helt
slut. Livslängden är sedan länge passerad.

Systemen erfordrar betydligt högre temperaturer än de som idag
kan levereras från Högstadiets fjärrvärmecentral.
samma kulvert som vatten och spillvatten är utförda är både

värme primär och sekundär system för värme utförda. Denna
systemlösning innebär onödigt höga energiförluster.
Rörsystem 1kulvertar har lång kvarvarande livslängd, minst
100 år. Det har troligtvis även rör som är ingjutna till bl.a.
fönsterapparater. Förutsättningen för detta beror på om
rör varit utsatta för utvändig fukt vilket påverkar livslängden
dramatiskt.

57 Luftbehandlingssytem

Nuläde  
Lokalerna ventileras via sk. fönsterapparater som förser
lokalerna med tilluft.

Fönsterapparat = Fläkt som cirkulerar luften. Spjäll som styr
luften så att den hämtas utomhus eller i rummet (återluft).
Värmebatteri som värmer luft och rum.

Tilluften består dels av uteluft som hämtas via ytterväggs-
galler vid respektive fönsterapparat dels som återluft från aktuell
lokal. Meningen har varit att systemet dagtid skall förse
lokalerna med friskluft och värme.
Kvälls- och nattetid skulle systemet förse lokalen med värme
via återluften.

Detta system är helt slut. Livslängden är sedan länge passerad.

Adress:SNra Ekeryd 123,31493 HYLTEBRUK Tel: 0345-17540 Fax: 0345-718 04
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För frånluftsevakuering och för att skapa ett undertryck så
att uteluft hämtas via fönsterapparat finns frånluftsfläktar
placerad på tak. 1princip finns en fläkt för respektive klassrum
med tillhörande lokaler.

Frånluft evakueras i WC och kapprum.
Luften från klassrum evakueras via överluftsdon över dörren
till klassrummet.
Systemet saknar helt återvinning.

Vid Lågstadiebyggnaden finns en paviljong som har ett eget
luftbehandlingssystem. Detta system har en ljudnivå som
överskrider norrnvärden.
Dessutom är luftflöden mycket tveksamma i denna byggnad.

Framtid

Generellt

Den låga höjden i kulvertgång under respektive byggnad gör
det mycket besvärligt att utföra mer omfattande arbeten i dessa.
En dialog med arbetsmiljöverket erfordras innan projektering
påbörjas.
Rekommenderad höjd i AFS 2009:2 är 2,1 m. Här är 1,4 m.
Man kan nog i detta läge räkna med att inga omfattande
arbeten får utföras i kulvertar.

Vatten

Rörsystem har lång kvarvarande livslängd.
Tidigare proppningar innebär att åtgärder måste utföras,
Anslutningar för nya planlösningar är svåra eller omöjliga att
Utföra.
Sakvaror är energimässigt dåliga. Livslängden har passerats.
Varmvattenberedning har ingen framtid.

Spillvatten

Rörsystem har troligtvis lång kvarvarande livslängd.
Anslutningar för nya planlösningar är svåra eller omöjfiga.
Om rören är dåliga blir det komplicerat att utföra nya anslut-
ningar.

Adress. Södra Ekeryd 123. 314 93 1-1YLTEBRUK Tel: 0345-175 40 Fax: 0345-713 04
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Värme

Rörsystem har lång kvarvarande livslängd.
Helt ny uppvärmning behöver utföras för respektive rum.
Detta gäller även för befintliga radiatorer som är dimensionerade
för en systemtemperatur på +80°C - +60°C.

Luftbehandling

Det finns ingen framtid.

Energi

Fjärrvärmeavtalet med Stora Enso innebär att låga temperaturer
värmesystem är av största vikt.

Dagens system svarar inte alls med detta.
Överväg att installera fjärrvärmeväxlare i respektive byggnad.

Håkan Dagsgård

Adress:SödraElerryd 123.314 93 HYLTEBRUK Tel: 03451 7540 Fax: 03-15-71804
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Statusinventering El- och teleinstabationer
Örnaskolan Låg- och Mellanstadiebyggnad

El- och teleinstallationer är genomgående från när byggnaderna uppfärdes, dvs 1968,
med följande undantag:

Datanät utfört som W-lan med UTP kategori 6 nät. (utförande enligt dagens standard)
Ca 35 st lysrärsarmaturer i ägstadiedel utbytta till TS-armaturer. (utförande enligt dagens
standa rd)
Elinstallationer i paviljong till lågstadiedel ca 10 år gamla
Värmedetekterande kabel installerad vid takfot på fasad (efter arbeten gjorts av
byggentreprenör utvändigt på fasad har ej kabeln återmonterats på korrekt sätt varför
funktionen nu är tveksam)
Ytterbelysningsarmaturer på stolpar utbyts och det kompletteras med väggarrnaturer
utvänd igt på fasad. (arbeten som sker våren 2012)

Ursprungsinstallationerna bedöms till ca 90 % av de befintliga installationerna.
Ursprungsinstallationerna som för övrigt är ca 45 år gamla bör ersättas.
Dessutom bör nya instailationer enligt dagens standard utföras, som tex brandlarmssystern och
IP-telefoni med dect-telefoner. (lika högstadiedelen)

c\documents and settIngs\michaelVokala 4nstä2ningar\tempors.ry intemet filesWk39\statusinventering örnaskolan lom sammanfattnino.docxsida 1(1)
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§   102  Skolutveckling
Dnr 2012 KS0270 

Sammanfattning
Projektgruppen som arbetar med en modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium 
har kommit fram till att det mest lämpliga är att bygga en helt ny fristående skolbyggnad till 
en uppskattad kostnad av 56 miljoner kronor. En kostnad som undertecknade ledamöter i 
kommunstyrelsen anser är helt orimlig med tanke på den kommunala ekonomin och 
nuvarande befolkningsutveckling. Samtidigt är behovet av nya lokaler för eleverna på 
Örnaskolans låg- och mellanstadium mycket angeläget. 

Kommunstyrelsen föreslag 
- Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda om dagens 

låg- och mellanstadieverksamhet i Hyltebruk helt eller delvis skulle kunna 
samlokaliseras med Elias Fries. 

- Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att bedöma det totala 
lokalbehovet för LM-undervisning i Hyltebruk under den närmaste 5-årsperioden. 

- Kommunfullmäktige beslutar att den pågående projekteringen för en modernisering av 
Örnaskolans låg- och mellanstadium stoppas i väntan på resultatet av vad barn- och 
ungdomsnämnden kommer fram till i sina utredningar. Dessa bör vara klara för politiskt 
beredning och behandling på 2013 års första kommunfullmäktigemöte. 

Yrkanden
Ronny Löfqvist (S) med instämmande av Micael Arnström (S), Magnus Rasmusson (S) och 
Wiveca Norén (SPI) yrkar att ärendet återremitteras så att en rapport och slutsatser från 
projektgruppen som arbetar med modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium i 
Hyltebruk presenteras för kommunfullmäktige. Vidare ska kommunfullmäktige ta del av 
den utredning som ser över Lärcentrums framtida lokalbehov innan kommunfullmäktige 
fattar beslut i ärendet. 

Lennart Ohlsson (C) med instämmande av Bo Gunnar Åkeson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande meddelar att proposition först ställs på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och därefter på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordförande 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. 
Den som röstar för avgörande idag röstar JA. 
Den som röstar enligt Ronny Löfqvist yrkande om återremiss röstar NEJ. 

Det avgavs 24 JA-röster och 18 NEJ-röster. 
Omröstningslista utgör bilaga till detta protokoll. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras, genom en s.k. 
minoritetsåterremiss, så att en rapport och slutsatser från projektgruppen som arbetar med 
modernisering av Örnaskolans låg- och mellanstadium i Hyltebruk presenteras för 
kommunfullmäktige. Vidare ska kommunfullmäktige ta del av den utredning som ser över 
Lärcentrums framtida lokalbehov innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. 
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6. Biblioteksplan Hylte kommun 2009-2012 KS § 31

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 31 

 Biblioteksplan 
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§   31  Biblioteksplan Hylte kommun 2009-2012 Kulturberedningen 
Dnr 2013 KS0044 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Hylte kommun har antagit en biblioteksplan gällande åren 2009-
2012.  
Region Halland håller nu på att revidera sin kulturplan inklusive biblioteksplan. Det bör 
finnas samstämmighet i de kulturpolitiska målen på regional och kommunal nivå. Därför 
föreslås att Hylte kommuns nuvarande biblioteksplan och kommande biblioteksplan 
giltighetstid ändras i syfte att överensstämma med revideringar av regionens kulturplan.  
 
Beslutsunderlag från kulturberedningen 
Region Halland har genom att ha bildat en av de nya regionerna fått förmånen att erhålla 
nationella kulturmedel för arbeta enligt den nya nationella kulturmodellen. Regionen har fått 
ett tydligare ansvar i att se till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås i Halland.   
Region Hallands kulturplan är ett viktigt dokument innehållande mål och utveckling av 
kulturen i hela Halland och följs därför noga upp nationellt. Det bör därför finnas en synlig 
röd tråd mellan kulturplanens mål och visioner och kommunens egna mål och visioner i 
biblioteksplanen. För att detta ska bli möjligt bör först revideringen av Region Halland 
kulturplan bli klar. Just nu pågår revidering av den regionala kulturplanen som kommer att 
gälla för 2014-2016. I revideringsarbetet är såväl de kommunala som regionala 
tjänstemännen och kulturpolitikerna delaktiga. När regionens plan varit ute på remiss och 
ska antas är det lämpligt att börja arbetet med att revidera Hyltes biblioteksplan, preliminärt 
under senare delen av 2013.  
 
Ett förslag till ny, reviderad Biblioteksplan Hylte kommun för perioden 2014-2017 tas fram 
under året och kommer att presenteras för fullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förlänger Biblioteksplan Hylte kommun 2009-2012 att gälla till och 
med 2013. 
 
  
 
Beslutet skickas till: 
Monica Falk, biblioteks- och kulturchef 
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Monica Falk, biblioteks- och kulturchef
Tfn: 0345-18151
E-post: Monica.Falk@hylte.se

Kommunstyrelsen
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Biblioteksplan 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Hylte kommun har antagit en biblioteksplan gällande åren 2009-2012. 
Region Halland håller nu på att revidera sin kulturplan inklusive biblioteksplan. Det bör finnas 
samstämmighet i de kulturpolitiska målen på regional och kommunal nivå. Därför föreslås att Hylte 
kommuns nuvarande biblioteksplan och kommande biblioteksplan giltighetstid ändras i syfte att 
överensstämma med revideringar av regionens kulturplan. 

Beslutsunderlag från kulturberedningen
Region Halland har genom att ha bildat en av de nya regionerna fått förmånen att erhålla nationella 
kulturmedel för arbeta enligt den nya nationella kulturmodellen. Regionen har fått ett tydligare 
ansvar i att se till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås i Halland.  
Region Hallands kulturplan är ett viktigt dokument innehållande mål och utveckling av kulturen i 
hela Halland och följs därför noga upp nationellt. Det bör därför finnas en synlig röd tråd mellan 
kulturplanens mål och visioner och kommunens egna mål och visioner i biblioteksplanen. För att 
detta ska bli möjligt bör först revideringen av Region Halland kulturplan bli klar. Just nu pågår 
revidering av den regionala kulturplanen som kommer att gälla för 2014-2016. I revideringsarbetet är 
såväl de kommunala som regionala tjänstemännen och kulturpolitikerna delaktiga. När regionens 
plan varit ute på remiss och ska antas är det lämpligt att börja arbetet med att revidera Hyltes 
biblioteksplan, preliminärt under senare delen av 2013. 

Ett förslag till ny, reviderad Biblioteksplan Hylte kommun för perioden 2014-2017 tas fram under 
året och kommer att presenteras för fullmäktige för antagande.

Kulturberedningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förlänga Biblioteksplan Hylte kommun 2009-2012 att 
gälla till och med 2013. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunledningen föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kulturberedningens förslag.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
Monica Falk, biblioteks- och kulturchef
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7. Tilläggsbudgetering renovering Örnahallen KS § 35

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 35

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42

 Tjänsteskrivelse Begäran om tilläggsbudget renovering av Örnahallens Hälsocenter
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§   35  Renovering Örnahallen
Dnr 2012 KS0252

Sammanfattning
Örnahallen uppfördes under tidigt 1970-tal och har sedan dess använts för bad, idrott och 
rekreation av Hylte kommuns invånare. Under senare åren har besöksantalet varit 
rekordhögt och verksamhet kopplat till både hälsa och simhall har utvecklats på ett 
framgångsrikt sätt.

Slitaget på hela anläggningen har under åren varit mycket stort, samtidigt som underhållet 
varit bristfälligt. Det har i många fall handlat om kortsiktiga lösningar i form av reparationer 
och lagningar. I samband med projekteringen av den förestående renoveringen upprättades 
en statusrapport på hela anläggningen, i syfte att skapa en god helhetsbild av det totala 
renoveringsbehovet i Örnahallens Hälsocenter. Statusrapporten visade på att större delar av 
anläggningen är i stort behov av ombyggnation eller renovering för att uppnå dagens 
standard gällande arbetsmiljö- och myndighetskrav.

Den planerade ombyggnationen av Örnahallens Hälsocenter som skulle ha startat våren 
2012 blev uppskjuten på grund av att inga anbud lämnades. Man hade vid den tiden planerat 
för att genomföra renoveringen i flera etapper, där första etappen innefattades av att åtgärda 
endast simhallsdelen. Hösten 2012 beslutade kommunstyrelsen att den första etappen i 
renoveringen även skulle uppfylla de myndighet- och arbetsmiljökrav som ställs på 
anläggningen, och därmed utökades etappen genom att innefatta receptions- och 
personaldelar, klorhantering samt ventilation. Som en ny attraktion valde man att bygga ett 
mindre vattenlekland för barn. Ett ytterligare skäl till att man valde att utöka etappen var att 
man då kunde undvika att stänga verksamheten i flera perioder. 

Genom till exempel återvinning av frånluftsventilation, lågtempererat värmesystem kopplat 
till fjärrvärmeretur, tilläggsisolering och nya fasadpartier kommer ombyggnationen leda till 
energibesparingar.

Tidigare har Kommunfullmäktige avsatt 20 mkr för att reparera simhallen samt bygga om 
receptionen.

Den utförda statusrapporten som avser anläggningens status i sin helhet visade sedermera en 
kostnad på ca 50 mkr för att anläggningen ska motsvara dagens standardkrav.

Då anbudsförfarandet löpt ut och anbuden är öppnade visar den totala summan för den 
förestående renoveringen att medel på 10,5 mkr behöver tillskjutas projektet. 

Konsekvenser om projektet inte tillskjuts medel
Simhallstakets diffusionsspärr samt ytskikt har stora läckage och ger därmed 
takkonstruktionen en osäker livslängd. De vattentäta betongkonstruktionerna som omger 
bassängerna är inte längre att beakta som vattentäta eftersom omfattande läckage sker 
genom alla dessa delar, och de är således utdömda. Ventilationen i anläggningen var icke 
godkänd vid kontroll. Det förekommer extrema köldbryggor i konstruktionen vilket leder 
till receptionen och kontorsdelarna håller en temperatur på 13 grader under vinterhalvåret. 
Tillträde till fläktrum och yttertak avser ingen godkänd arbetsmiljö. Beträffande 
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klorhanteringen så förekommer stora brister, exempelvis vid transport då påfyllning av klor 
sker.

Samtliga brister kan leda till att verksamheten och sporthallen tvingas stänga omgående. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/12

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 10,5 mkr till renovering av 
Örnahallens Hälsocenter. Detta utöver tidigare beviljade anslag.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta om 
avslag på begäran om tilläggsanslag.
Henrik Erlingson (C), med instämmande av Bengt-Åke Torhall (FP), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ronny Löfquists yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anslår 10,5 mkr till renovering av Örnahallens Hälsocenter. Detta 
utöver tidigare beviljade anslag

 

Reservation:
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.



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 1 (2)

§   42  Renovering Örnahallen
Dnr 2012 KS0252

Sammanfattning
Örnahallen uppfördes under tidigt 1970-tal och har sedan dess använts för bad, idrott och 
rekreation av Hylte kommuns invånare. Under senare åren har besöksantalet varit 
rekordhögt och verksamhet kopplat till både hälsa och simhall har utvecklats på ett 
framgångsrikt sätt.

Slitaget på hela anläggningen har under åren varit mycket stort, samtidigt som underhållet 
varit bristfälligt. Det har i många fall handlat om kortsiktiga lösningar i form av reparationer 
och lagningar. I samband med projekteringen av den förestående renoveringen upprättades 
en statusrapport på hela anläggningen, i syfte att skapa en god helhetsbild av det totala 
renoveringsbehovet i Örnahallens Hälsocenter. Statusrapporten visade på att större delar av 
anläggningen är i stort behov av ombyggnation eller renovering för att uppnå dagens 
standard gällande arbetsmiljö- och myndighetskrav.

Den planerade ombyggnationen av Örnahallens Hälsocenter som skulle ha startat våren 
2012 blev uppskjuten på grund av att inga anbud lämnades. Man hade vid den tiden planerat 
för att genomföra renoveringen i flera etapper, där första etappen innefattades av att åtgärda 
endast simhallsdelen. Hösten 2012 beslutade kommunstyrelsen att den första etappen i 
renoveringen även skulle uppfylla de myndighet- och arbetsmiljökrav som ställs på 
anläggningen, och därmed utökades etappen genom att innefatta receptions- och 
personaldelar, klorhantering samt ventilation. Som en ny attraktion valde man att bygga ett 
mindre vattenlekland för barn. Ett ytterligare skäl till att man valde att utöka etappen var att 
man då kunde undvika att stänga verksamheten i flera perioder. 

Genom till exempel återvinning av frånluftsventilation, lågtempererat värmesystem kopplat 
till fjärrvärmeretur, tilläggsisolering och nya fasadpartier kommer ombyggnationen leda till 
energibesparingar.

Tidigare har Kommunfullmäktige avsatt 20 mkr för att reparera simhallen samt bygga om 
receptionen.

Den utförda statusrapporten som avser anläggningens status i sin helhet visade sedermera en 
kostnad på ca 50 mkr för att anläggningen ska motsvara dagens standardkrav.

Då anbudsförfarandet löpt ut och anbuden är öppnade visar den totala summan för den 
förestående renoveringen att medel på 10,5 mkr behöver tillskjutas projektet. 

Konsekvenser om projektet inte tillskjuts medel
Simhallstakets diffusionsspärr samt ytskikt har stora läckage och ger därmed 
takkonstruktionen en osäker livslängd. De vattentäta betongkonstruktionerna som omger 
bassängerna är inte längre att beakta som vattentäta eftersom omfattande läckage sker 
genom alla dessa delar, och de är således utdömda. Ventilationen i anläggningen var icke 
godkänd vid kontroll. Det förekommer extrema köldbryggor i konstruktionen vilket leder 
till receptionen och kontorsdelarna håller en temperatur på 13 grader under vinterhalvåret. 
Tillträde till fläktrum och yttertak avser ingen godkänd arbetsmiljö. Beträffande 
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klorhanteringen så förekommer stora brister, exempelvis vid transport då påfyllning av klor 
sker.

Samtliga brister kan leda till att verksamheten och sporthallen tvingas stänga omgående. 

Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anslå 10,5 mkr till renovering av 
Örnahallens Hälsocenter. Detta utöver tidigare beviljade anslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-06 Christer Grähs/Josefine Eirefelt

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på begäran om tilläggsanslag.
Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer proposition på arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut och 
Ronny Löfquists yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla arbets- och 
näringslivskontorets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anslå 10,5 mkr till renovering av 
Örnahallens Hälsocenter. Detta utöver tidigare beviljade anslag.

 

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

Beslutet skickas till:
Arbets- och näringslivsnämnden
Ekonomienheten
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2013-02-06
Dnr : 2012 KS0252

Josefine Eirefelt, Fritids- och folkhälsochef
Tfn: 0345-18096
E-post: Josefine.Eirefelt@hylte.se

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse
Begäran om tilläggsbudget renovering av Örnahallens Hälsocenter

Örnahallen uppfördes under tidigt 1970-tal och har sedan dess använts för bad, idrott och rekreation 
av Hylte kommuns invånare. Under senare åren har besöksantalet varit rekordhögt och verksamhet 
kopplat till både hälsa och simhall har utvecklats på ett framgångsrikt sätt.

Slitaget på hela anläggningen har under åren varit mycket stort, samtidigt som underhållet varit 
bristfälligt. Det har i många fall handlat om kortsiktiga lösningar i form av reparationer och 
lagningar. I samband med projekteringen av den förestående renoveringen upprättades en 
statusrapport på hela anläggningen, i syfte att skapa en god helhetsbild av det totala 
renoveringsbehovet i Örnahallens Hälsocenter. Statusrapporten visade på att större delar av 
anläggningen är i stort behov av ombyggnation eller renovering för att uppnå dagens standard 
gällande arbetsmiljö- och myndighetskrav.

Den planerade ombyggnationen av Örnahallens Hälsocenter som skulle ha startat våren 2012 blev 
uppskjuten på grund av att inga anbud lämnades. Man hade vid den tiden planerat för att genomföra 
renoveringen i flera etapper, där första etappen innefattades av att åtgärda endast simhallsdelen. 
Hösten 2012 beslutade kommunstyrelsen att den första etappen i renoveringen även skulle uppfylla 
de myndighet- och arbetsmiljökrav som ställs på anläggningen, och därmed utökades etappen genom 
att innefatta receptions- och personaldelar, klorhantering samt ventilation. Som en ny attraktion valde 
man att bygga ett mindre vattenlekland för barn. Ett ytterligare skäl till att man valde att utöka 
etappen var att man då kunde undvika att stänga verksamheten i flera perioder. 

Genom till exempel återvinning av frånluftsventilation, lågtempererat värmesystem kopplat till 
fjärrvärmeretur, tilläggsisolering och nya fasadpartier kommer ombyggnationen leda till 
energibesparingar.

Tidigare har Kommunfullmäktige avsatt 20 mkr för att reparera simhallen samt bygga om 
receptionen.

Den utförda statusrapporten som avser anläggningens status i sin helhet visade sedermera en kostnad 
på ca 50 mkr för att anläggningen ska motsvara dagens standardkrav.

Då anbudsförfarandet löpt ut och anbuden är öppnade visar den totala summan för den förestående 
renoveringen att medel på 10,5 mkr behöver tillskjutas projektet. 

Konsekvenser om projektet inte tillskjuts medel
Simhallstakets diffusionsspärr samt ytskikt har stora läckage och ger därmed takkonstruktionen en 
osäker livslängd. De vattentäta betongkonstruktionerna som omger bassängerna är inte längre att 
beakta som vattentäta eftersom omfattande läckage sker genom alla dessa delar, och de är således 
utdömda. Ventilationen i anläggningen var icke godkänd vid kontroll. Det förekommer extrema 
köldbryggor i konstruktionen vilket leder till receptionen och kontorsdelarna håller en temperatur på 
13 grader under vinterhalvåret. Tillträde till fläktrum och yttertak avser ingen godkänd arbetsmiljö. 
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Beträffande klorhanteringen så förekommer stora brister, exempelvis vid transport då påfyllning av 
klor sker.

Samtliga brister kan leda till att verksamheten och sporthallen tvingas stänga omgående. 

Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anslå 10,5 mkr till renovering av Örnahallens 
Hälsocenter. Detta utöver tidigare beviljade anslag.

Christer Grähs Josefine Eirefelt
Arbets- och näringslivschef Fritids- och folkhälsochef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Hyltebruk  2013-02-20
Kommunfullmäktige
 

8. Komplettering/tilläggsbudgetering ny förskola Torup KS § 36

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 36

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43

 Tjänsteskrivelse Investering för Bjälkagården

 Bilaga till tjänsteskrivelse 

 Skiss Bjälkagårdens förskola

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 113, 2012 Förskola Torup

 Sitplan Tidigare Förskola Torup(37081)
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§   36  Komplettering: Ny förskola Torup
Dnr 2013 KS0022

Sammanfattning
Efter genomförd upphandling av Bjälkagården. I den ursprungliga investeringen på 12 
miljoner ingick ej bibliotek; bergvärme samt parkering.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag 
på fyra miljoner kronor för ändrade förutsättningar.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bevilja tilläggsanslag på 4 miljoner kronor för 
ändrade förutsättningar och med möjlighet att ändra byggnadens placering.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/12

Yrkanden
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Magnus Rasmusson (S), yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta om avslag på begäran om 
tilläggsanslag.
Desirée Hultberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ronny Löfquists yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 4 miljoner kronor för ändrade förutsättningar 
och med möjlighet att ändra byggnadens placering.

 

Reservation:
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:
Stiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten
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§   43  Komplettering: Ny förskola Torup
Dnr 2013 KS0022

Sammanfattning
Efter genomförd upphandling av Bjälkagården. I den ursprungliga investeringen på 12 
miljoner ingick ej bibliotek; bergvärme samt parkering.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag 
på fyra miljoner kronor för ändrade förutsättningar.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bevilja tilläggsanslag på fyra (4) miljoner kronor för 
ändrade förutsättningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-01-15 Per Borg/Susanne Mared
Kostnadsberäkning utförd av CA-konsult 2012-12-13

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på begäran om tilläggsanslag.
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 4 miljoner kronor för ändrade förutsättningar och 
med möjlighet att ändra byggnadens placering.

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet besluta 
bifalla Henrik Erlingsons yrkande.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige bevilja tilläggsanslag på 4 miljoner kronor för 
ändrade förutsättningar och med möjlighet att ändra byggnadens placering. 

 

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

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten
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Dnr :2013 KS0022

Claes Johansson, verkställande funktionär
Tfn: 0345-18006
E-post: claes.johansson@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 Tilläggsanslag för Bjälkagården

Sammanfattning
Efter genomförd upphandling av Bjälkagården. I den ursprungliga investeringen på 12 miljoner 
ingick ej bibliotek; bergvärme samt parkering.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på fyra 
miljoner kronor för ändrade förutsättningar.

Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning utförd av CA-konsult 2012-12-13

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bevilja tilläggsanslag på fyra (4) miljoner kronor för ändrade 
förutsättningar.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten
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     2013-02-12 
 
 
 
 
Bjälkagården, Nybyggnad av Förskola 
 
 
Projektdata:  
 
Nybyggnad av förskola med 4 –avdelningar samt mottagningskök och bibliotek.  
Bibliotek ska utnyttjas av allmänheten. Anslutningsväg utförs till byggnaden (begränsad del). 
 
Projektbudget för rubricerat projekt baserat på det utvärderade anbud, byggherrekostnader och 
markarbeten med anslutningsväg.  
 
Budgetkostnad: 16.000.000 kr. (Sextonmiljonerkronor) 
 
Budgetkostnaden fördelas enligt följande uppdelning: 
 

 Entreprenadkostnader: 14.500.000 kr   
(inkl markarbeten) 

 Byggherrekostnader    1.500.000 kr 
(inkl. nedlagda kostnader) 

 
 
Vid anbudsöppning som utfördes 2012-12-13, lämnades 4 st anbud från anbudsgivare för 
upprättande av gällande projekt på totalentreprenad. 
 
Anbudspriser varierade mellan ca 12.400.000 kr till ca 14.800.000 kr. 
 
Lämnade anbudspriser innefattade ej markarbeten med en anslutningsväg till förskolan och 
biblioteket. 
Kostnad för markarbete har kompletterats och innefattas i gällande projektbudget. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Bo Björnänger 
CA consultadministration ab 
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§   113  Förskola Torup: Placering 
Dnr 2012 KS0179 
 
Sammanfattning 
Hyltebostäder har för avsikt att låta uppföra en ny förskola i Torup. I presenterat förslag 
inryms även en biblioteksfilial. Två förslag finns redovisade, ett där byggnaden förläggs ca 
20 meter från Bosgårdsvägen och ett där byggnaden förläggs parallellt med Flädervägen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-05-22 Lars Johansson 
Ärendebeskrivning 2012-05-22 Lars Johansson/Tony Ortenlöf 
Situationsplan med markering av de möjliga placeringarna: läge 1 och läge 2 samt 
lägesfotografier. 
 
Yrkanden 
Lennart Ohlsson (C), med instämmande av Tommy Edenholm (KV) yrkar att 
- Kommunstyrelsen beslutar att Torups förskola ska placeras på situationsplanens läge 1 

och uppdrar åt Hyltebostäder att fortsätta arbetet med anbudsförfarandet. 
- Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningskontoret att förhandla med 

kyrkan om markförvärv. 
 
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Micael Arnström (S), Ahova Lood (S) och 
Mensur Dushi (S), yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få fram ett 
ordentligt beslutsunderlag. 
 
Desirée Hultberg (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer först proposition på Ronny Löfquists yrkande om återremiss och Desirée 
Hultbergs yrkande om att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. 
 
S-gruppen avstår från att delta i beslut om placering av förskolan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Torups förskola ska placeras på situationsplanens läge 1 och 
uppdrar åt Hyltebostäder att fortsätta arbetet med anbudsförfarandet. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att förhandla med kyrkan om 
markförvärv. 
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9. Återköp Storgatan 4 Västra Hylte 1:117 KS § 37

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 37

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45

 Tjänsteskrivelse Begäran om återköp Storgatan 

 Skrivelse Återköp Storgatan 4



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-02-19 1 (1)

§   37  Återköp Storgatan 4 Västra Hylte 1:117
Dnr 2013 KS0063

Sammanfattning
Stiftelsen Hyltebostäder sålde 2010 Storgatan 4 - 6 till SBO Norecic AB för en krona. Syftet 
var att skapa tillgängliga bostäder med statlig finansiering. Efter genomförd projektering 
konstaterade båda parter att finansieringen var väldigt snålt tilltagen med tanke på de krav 
som ställs. Storgatan 6 styckades av från fastigheten och köptes av Stiftelsen Hyltebostäder 
åter för en krona. Projekteringen fort-satte med inriktning på enbart storgatan 4 med 
hyresrätter ej lokaler. Efter genomförd upphandling konstaterades att tillkommande 
kostnader utöver budget blivit för stora. Dessa överkostnader skulle få en ränta på 5 procent  
+ index, utan någon garanti på ett återköp för Hyltebostäder.
Med SBO finansiering skulle en 2 rums lägenhet på 60 kvm kosta 10 000 kr i månaden.

Med anledning av denna hyresnivå samt övrig osäkerhet i affären valde Stiftelsen 
Hyltebostäder att bryta avtalet. Stiftelsen Hyltebostäder har med kommunjurist Jenny 
Hagesjö förhandlat med SBOs juridiska ombud om ett återköp. SBOs krav var till en början 
ett skadestånd på 400 000 kr. Stiftelsen Hyltebostäder och SBO har nu enats om en 
uppgörelse på halva beloppet, dvs 200 000 kr.

Stiftelsen Hyltebostäder ansöker härmed om att få återköpa Västra Hylte 1:171, Storgatan 4 
till ett pris av tvåhundratusen kronor (200 000 kr) för att kunna genomföra projektet snarast.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/12

Yrkanden
Micael Arnström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta stiftelsen Hyltebostäder att återköpa fastigheten 
Storgatan 4, Västra Hylte 1:171.

 

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Hyltebostäder och Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum Sida
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§   45  Återköp Storgatan 4 Västra Hylte 1:117
Dnr 2013 KS0063

Sammanfattning
Stiftelsen Hyltebostäder sålde 2010 Storgatan 4 - 6 till SBO Norecic AB för en krona. Syftet 
var att skapa tillgängliga bostäder med statlig finansiering. Efter genomförd projektering 
konstaterade båda parter att finansieringen var väldigt snålt tilltagen med tanke på de krav 
som ställs. Storgatan 6 styck-ades av från fastigheten och köptes av Stiftelsen Hyltebostäder 
åter för en krona. Projekteringen fort-satte med inriktning på enbart storgatan 4 med 
hyresrätter ej lokaler. Efter genomförd upphandling konstaterades att tillkommande 
kostnader utöver budget blivit för stora. Dessa överkostnader skulle få en ränta på 5 procent  
+ index, utan någon garanti på ett återköp för Hyltebostäder.
Med SBO finansiering skulle en 2 rums lägenhet på 60 kvm kosta 10 000 kr i månaden.

Med anledning av denna hyresnivå samt övrig osäkerhet i affären valde Stiftelsen 
Hyltebostäder att bryta avtalet. Stiftelsen Hyltebostäder har med kommunjurist Jenny 
Hagesjö förhandlat med SBOs juridiska ombud om ett återköp. SBOs krav var till en början 
ett skadestånd på 400 000 kr. Stiftelsen Hyltebostäder och SBO har nu enats om en 
uppgörelse på halva beloppet, dvs 200 000 kr.

Stiftelsen Hyltebostäder ansöker härmed om att få återköpa Västra Hylte 1:171, Storgatan 4 
till ett pris av tvåhundratusen kronor (200 000 kr) för att kunna genomföra projektet snarast.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att tillåta stiftelsen Hyltebostäder att återköpa 
fastigheten Storgatan 4, Västra Hylte 1:171 till ett pris av 200 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-13 Per Borg/Susanne Mared
Skrivelse Begäran om återköp av Storgatan 4 Västra Hylte 1:171, 2013-02-12 Claes 
Johansson, VF Stiftelsen Hyltebostäder

Yrkande
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att tillåta stiftelsen Hyltebostäder att återköpa fastigheten Storgatan 4, Västra 
Hylte 1:171.

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

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att tillåta stiftelsen Hyltebostäder att återköpa 
fastigheten Storgatan 4, Västra Hylte 1:171.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 2 (2)

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2013-02-13
Dnr :2013 KS0063

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 Begäran om återköp Storgatan 4

Sammanfattning
Stiftelsen Hyltebostäder sålde 2010 Storgatan 4 - 6 till SBO Norecic AB för en krona. Syftet var att 
skapa tillgängliga bostäder med statlig finansiering. Efter genomförd projektering konstaterade båda 
parter att finansieringen var väldigt snålt tilltagen med tanke på de krav som ställs. Storgatan 6 
styckades av från fastigheten och köptes av Stiftelsen Hyltebostäder åter för en krona. Projekteringen 
fortsatte med inriktning på enbart storgatan 4 med hyresrätter ej lokaler. Efter genomförd 
upphandling konstaterades att tillkommande kostnader utöver budget blivit för stora. Dessa 
överkostnader skulle få en ränta på 5 procent  + index, utan någon garanti på ett återköp för 
Hyltebostäder.
Med SBO finansiering skulle en 2 rums lägenhet på 60 kvm kosta 10 000 kr i månaden.

Med anledning av denna hyresnivå samt övrig osäkerhet i affären valde Stiftelsen Hyltebostäder att 
bryta avtalet. Stiftelsen Hyltebostäder har med kommunjurist Jenny Hagesjö förhandlat med SBOs 
juridiska ombud om ett återköp. SBOs krav var till en början ett skadestånd på 400 000 kr. Stiftelsen 
Hyltebostäder och SBO har nu enats om en uppgörelse på halva beloppet, dvs 200 000 kr.

Stiftelsen Hyltebostäder ansöker härmed om att få återköpa Västra Hylte 1:171, Storgatan 4 till ett 
pris av tvåhundratusen kronor (200 000 kr) för att kunna genomföra projektet snarast.

Beslutsunderlag
Skrivelse Begäran om återköp av Storgatan 4 Västra Hylte 1:171, 2013-02-12 Claes Johansson, VF 
Stiftelsen Hyltebostäder

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att tillåta stiftelsen Hyltebostäder att återköpa 
fastigheten Storgatan 4, Västra Hylte 1:171 till ett pris av 200 000 kr.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten



 

 

 

Hyltebruk den 12 februari 2013 

 

Begäran om återköp av Storgatan 4 Västra Hylte 1:171 

Bakgrund: 

Stiftelsen Hyltebostäder sålde under år 2010 Storgatan 4 ‐ 6 till SBO Norecic AB för en krona. 

Syftet var att skapa tillgängliga bostäder med statligt finansiering. Efter genomförd 

projektering konstaterade båda parter att finansieringen var väldigt snålt tilltagen med tanke 

på dom krav som ställs. Storgatan 6 styckades av från fastigheten och köptes av Stiftelsen 

Hyltebostäder åter för en krona. Projekteringen fortsatte med inriktning på enbart storgatan 

4 hyresrätter ej lokaler. Efter genomförd upphandling konstaterades att tillkommande 

kostnader utöver budget blivit för stora. Dessa överkostnader skulle få en ränta på 

 5 procent ränta + index, utan någon garanti på ett återköp för Hyltebostäder. 

Med SBO finansiering skulle en 2 rums lgh. på 60 kvm kosta 10 000 kr i månaden. 

Med anledning av denna hyresnivå samt övrig osäkerhet i affären valde Stiftelsen 

Hyltebostäder att bryta avtalet. Stiftelsen Hyltebostäder har med Kommunjurist Jenny 

Hagensjö förhandlat med SBO juridiska ombud om ett återköp. SBO krav var till en början ett 

skadestånd på 400 000kr. Stiftelsen Hyltebostäder har nu enats om en uppgörelse på halva 

beloppet 200 000kr. 

 

Stiftelsen Hyltebostäder ansöker härmed att återköpa Västra Hylte 1:171 Storgatan 4 

För en pris av  tvåhundratusenkronor. 

För att kunna genomföra projektet snarast. 

 

Claes Johansson 

VF 

Stiftelsen Hyltebostäder 



Hyltebruk  2013-02-20
Kommunfullmäktige
 

10. Val 2013

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Södra Hestra Sparbank: huvudmäns mandattid löper ut.



Sida 1 av 1

Från: Jenny Hagesjö <Jenny.Hagesjo@hylte.se>
Till: klkdiarie <klkdiarie@hylte.se>
Ärende: VB: fluvudmän
Datum: 2013-02-18 11:02:01

Diarieför under val kf

Från: thomasiarsson@sodrahestrasparbank.se[mailto:thomasiarsson@sodrahestrasparbank.se]
Skickat: den 5 februari 2013 16:22
Till: Jenny Hagesjö
Kopia: jorgen.rydqvist@sodrahestrasparbank.se;anna-lena.eskilson@sodrahestrasparbank.se
Ämne: Huvudmän

Hej

Refererar till dagens samtal.

Följande huvudmäns mandattid går ut :

Jenny Burängen, Hyltebruk
Malin Thyden-Kärrman, Rydöbruk.
Hanneli Dahl, Hyltebruk.
Marie-Louice Lindström, Hyltebruk

Bankensstämma är 17/4-13.

Såvi önskar beskedså snart som möjligt.

Skall beslutas på komunfullmäktigemöte.

Thomas Larsson 
Administrativ chef

Södra Hestra Sparbank
Storgatan 14
314 21 HYLTEBRUK
Telefon: 0345-19613
Mobil: 070-6351817

file://fssrv001/UserData/LIBA002/Platina/platina.hylte.net/nytt%20dokument(43584)... 2013-02-18
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11. Meddelande kommunfullmäktige 2013

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Ny ersättare kommunfullmäktige



	 Länsstyrelseni PROTOKOLL
Hallands län 2013-01-23

1/2

Nyersättarei kommunfullmäktige

Länsstyrelsenutser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den
23 januari 2013 till och med den 31 oktober 2014.

Kommun: Hylte
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Ann-Louise (Adde)johansson
Avgången ersättare: Kristina Johansson

Dnr: 201-558-13

HYLTE KOMMUN
Kommunledningskontor

2013-01-25
Diarierv

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Hylte

Ledamot Ersättare

Mensur Dushi 1. Birgit Gabrielsson
Magnus Rasmusson 2. Lars Sundberg
MicaelArnström 3. Maria Hedin
Ahova Lood 4. Tommy Andersson
Gunnel Johansson 5. Niels Sörensen
KristerMattsson 6. Urban Nordell
Camilla Gustafsson 7. Ann-Louise (Adde)johansson *
Ronny Löfquist
Maria Johansson Arnström
Jan Liwenius
Rose-MarieFahkn
Ingemar Andersson
Katrin Karlsson
Patrik Nilsson



Bevisutfärdas för den som berörs av beslutet.

Den som vill överklagadetta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsenska ha kommit in till Länsstyrelsen,Slottsgatan 2, 301 86 HALMSTAD inom tio
dagar efter dagen för detta beslut.

Kopia till
irke,ko

Ny ersättare

Cecilia Håkansson

2/2
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