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Linda Backsten

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Hanna Kjellin (S) Håkan Bengtsson (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-13
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen/digitalt kl. 08:30-13:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt) 
§§55-79, §§81-84, Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e 
vice ordförande) (Digitalt) §§55-69, §§71-84, Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-
Gunnar Åkesson (M) (Digitalt) §§55-79, §§81-84, Bengt-Åke Torhall (L) 
(Digitalt) §§58-84, Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C) (Digitalt), 
Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt) §80 ersätter Bo-Gunnar 
Åkesson (M) pga jäv, Johnny Winther (SD) (Digitalt), Lirim Mazreku (KV) 
(Digitalt) §70 ersätter Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) pga jäv, 
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§55-57 ersätter Bengt-Åke Torhall (L), Jennie 
Cederholm Björklund (C) (Digitalt) §80 ersätter Anna Roos (C) (2:e vice 
ordförande) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S) (Digitalt) §§55-79, §§81-84
Lirim Mazreku (KV) (Digitalt) §§58-69, §§71-84
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§58-84
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt) §§55-79, §§81-84

Övriga närvarande Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Charlotta Lindahl (VD Hyltebostäder - digitalt) §57
Siv Modée (bygg- och miljöchef - digitalt) §57
Ulf Nilsson (kontorschef BUK - digitalt) §57
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Hanna Kjellin (S)
Håkan Bengtsson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§55-84
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ÄRENDELISTA
§55 Val av justerare

§56 Godkännande av ärendelista

§57 Information och rapporter

§58 Meddelanden 2021

§59 Delegeringsredovisning 2021

§60 Remiss Fi2019/01983 Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner 
gällande ansvar för regional fysisk planering.

§61 Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool 
Global Nyby Campus A dnr. 2021:748

§62 Ändrade krav för redovisning av partistöd

§63 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§64 Återredovisning motioner 2021

§65 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun

§66 Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

§67 Renovering av Torups skola

§68 Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium

§69 Försäljning gamla Real

§70 Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd

§71 Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt upplåning av 
max 10 miljoner kronor

§72 Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen

§73 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 2020

§74 Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss

§75 Remiss från Skolinspektionen dnr. 2021:682 Ansökan om godkännande som huvudman 
från Praktiska Sverige AB

§76
Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i Halmstads 
kommun, Thorengruppen AB

§77 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för utökning av gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun, dnr 2021:644

§78 Remiss- Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer

§79 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

§80 Begäran om utökat planbesked för Västra Hylte 3:13 m.fl.

3 / 64



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 Begäran om planbesked Kinnareds Prästgård 1:1

§82 Försäljning av Nyarp 1:68

§83 Begäran om planbesked Unnaryd 4:57

§84 Fyllnadsval - representant från kommunstyrelsen i lokala folkhälsorådet
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§55

Val av justerare 
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hanna Kjellin (S) och Håkan Bengtsson (C) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

Paragrafen är justerad
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§56

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande förändring:
 
- Punkten "Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss" utgår.

Paragrafen är justerad
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§57

Information och rapporter 
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd
Charlotta Lindahl, VD Hyltebostäder, informerade om behovet av ny panncentral för 
fjärrvärme i Unnaryd. Panncentralen finns idag i Unnegårdens gamla lokaler och är i behov 
underhåll. Man kan inte heller erbjuda nyanslutningar i dagsläget.
 
Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen i Torup
Charlotta Lindahl, VD Hyltebostäder, informerade om investering samt renovering av 
Smedjevägen i Torup. Det har varit minimalt underhåll fram till idag och på grund av 
fuktskador blir renoveringen mer omfattande än det var planerat.
 
Renovering av Torups skola
Charlotta Lindahl, VD Hyltebostäder, informerade om den planerade renoveringen av Torups 
skola. En fastighetsinventering och  en miljöinventering är gjord och visar på ett omfattande 
renoveringsbehov.
 
Försäljning av Nyarp 1:68
Siv Modée, plan- och byggchef, informerad om eventuell försäljning/bytesaffär av Nyarp 
1:68. 
 
Nya lokaler för centrumskolan och grundsärskolan
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerade om centrumskolans flytt från Gamla Real 
till Solgatan 2 samt grundsärskolans flytt från gamla lågstadiebyggnaden på Örnaskolan till 
moduler nedanför Kråkbergsskolan.
 
Rivning av Örnaskolans gamla lågstadiebyggnad
Ulf Nilsson, barn- och ungdomschef, informerade om rivningen av lågstadiebyggnaden på 
Örnaskolan. En miljöinventering måste göras innan rivning och rivningen ska, på grund av 
säkerhetsskäl, göras under sommaren.
 
Bokslut 2020
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerade om bokslut inklusive arbetet med 
coronapandemin i Hylte Kommun 2020.
 
Ajournering: 10:40 -- 11:00
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Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsen 13 april

Paragrafen är justerad
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§58

Meddelanden 2021 
(2021 KS0021)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena.

Handlingar i ärendet
 Protokoll Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2021-03-18
 Revisionsrapport - Granskning av entreprenadinköp Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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§59

Delegeringsredovisning 2021 
(2021 KS0051)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa.

Handlingar i ärendet
 Remissvar Regional vattenförsörjningsplan - bortredigerad på grund av sekretess
 Delegeringsbeslut - Omsättning av befintligt lån
 Delegeringsbeslut anställningar mars 2021
 Protokollsutdrag §73 Motion Förskola på obekväm arbetstid - på remiss (KSAU 2021-

03-30)
 Protokollsutdrag §72 Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss (KSAU 2021-03-

30)

Paragrafen är justerad
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§60

Remiss Fi2019/01983 Hemställan från Region Halland och Hallands 
läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering. 
(2021 KS0073)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka Region Hallands hemställan om 
utökat uppdrag för regional fysisk planering med hänsyn taget till det som följer av bifogat 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Region Halland har lämnat in en hemställan till Finansdepartementet om att få bli regionalt 
fysiskt planorgan och hemställan bereds nu på Finansdepartementet. Kommunen har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på remissen och svaret ska vara Finansdepartementet tillhanda 
senast den 31 maj 2021.

För att förklara Region Hallands avsikt att söka uppdraget Regional fysisk planering så 
beslutade Kommun- och regionledningsforum den 2 september 2020 att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen gällande regional fysisk plan för Halland samt överlämna denna till 
Finansdepartementet.

Bakgrunden till hemställan är att Region Halland bedömer att det finns ett behov av att ta 
fram en regional fysisk plan i Halland för att belysa mellankommunala och mellanregionala
samhällsutvecklingsfrågor i ett regionalt perspektiv för att generera goda förutsättningar för
samhällsutveckling i hela Halland. Region Halland har en process igång för att ta fram en 
Strukturbild för Halland som ska redogöra för de förutsättningarna såsom infrastruktur, trafik, 
arbetsmarknad, bostadsmarknad och demografi. Strukturbild Halland ska utgöra underlaget 
till en framtida Regional fysisk plan.

Samhällsbyggnadskontoret har på tjänstemannanivå diskuterat hemställan från Region 
Halland. Några remissvar har ännu inte lämnats från någon kommun.
 

Lagstiftning

Uppdraget som regionplaneorgan regleras i plan- och bygglagens (PBL) sjunde kapitel 
Regional fysisk planering. I PBL anges att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län 
och i Skåne län. I övriga län är det frivilligt att använda regional fysisk planering. PBL är 
också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t ex 
översikts- och detaljplaner. Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var 
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Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning.

När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:

1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,

2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,

4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, 
andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra 
myndigheter som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur 
dessa planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, 
och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och 
vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har 
betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser.

Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en översiktsplan, dvs den är vägledande och 
inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner kan ge fördelar om de efterlevs men 
det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om överklagande i detaljplaner eller 
liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot motivera varför avsteg 
görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en kommun idag ska 
motivera avsteg från den egna översiktsplanen.
 

Omvärldsanalys

Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering 
sedan början av 2000-talet. Just nu pågår arbetet med att ta fram regionplan för Skåne 2022-
2040 vilket blir den första regionplanen sedan regionen fick uppdraget 2019 enligt PBL.

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram 
flera regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för 
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Stockholm (RUFS 2050), togs fram 2018.

Västra Götalandsregionen har just nu frågan om regionen ska bli ett regionplaneorgan ute på 
remiss fram till september 2021 hos kommuner, kommunalförbund m.fl.
 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis lämnar kommunen inte direkt över några befogenheter till regionen, men 
i praktiken kan regionplanen komma få påverkan på kommunens beslut. Syftet är att planen 
ska underlätta för den kommunala planeringen. Hylte kommun vill förtydliga att det 
kommunala planmonopolet inte ska påverkas av en regional plan. Det är därför av stor vikt att 
alla parter är inställda på att regionens frågor ligger på en mycket övergripande nivå.

Halland har i stort och under lång tid haft en stark tillväxt. För en hållbar samhällsutveckling 
är det relevant att studera mellankommunala frågor i Halland men också sätta Halland i ett 
sammanhang. Halland har goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt men till det 
kommer utmaningar att tillväxten ska kunna ske långsiktigt hållbart och omfatta hela 
regionen.

Det är en förutsättning för Hylte kommun att den regional fysisk planering beaktar samtliga 
ingående kommuners förutsättningar på ett sådant sätt att det leder till en gynnsam utveckling 
för alla delar av regionen.

Kommunjurist Alice Risenfors har deltagit i handläggningen av ärendet.

Handlingar i ärendet
 §22 TU Remiss om regional fysisk planering i Halland enligt plan- och bygglagen - Fi 

2019/01983
 Yttrande regionplan
 Remissmissiv Hemställan gällande ansvar för regional fysisk planering

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 
Region Hallands hemställan om utökat uppdrag för regional fysisk planering med hänsyn 
taget till det som följer av bifogat yttrande. 

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Finansdepartementet

Paragrafen är justerad
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§61

Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en 
förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748 
(2021 KS0090)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrker ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som 
huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun 
fr.o.m. läsåret 2022/23.
 

Beskrivning av ärendet
OneSchool Global Nyby Campus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun 
fr.o.m.läsåret 2022/23.

Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021.

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se

Sammanfattning av remissvar:

Hylte kommun har små skolor på landsbygden med små klasser och en etablering av 
förskoleklass i närheten av Landeryds skola kan medföra att Hylte kommuns skolorganisation 
påverkas negativt då elevunderlaget på våra egna skolor riskerar att minska. Minskat 
elevunderlag kommer även att ge ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Hylte kommun har i dagsläget svårt att få behörig personal till sina skolor och förskolor. Start 
av en ny förskoleklass gör att konkurrensen om pedagogisk behörig personal ökar och kan ge 
negativ verkan på skolorna och förskolorna i Hylte kommun.

Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som huvudman 
för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun fr.o.m. läsåret 
2022/23.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 §63 KSAU Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid 

OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool Global Nyby 

Campus AB dnr 2021:748
 §23 BUN Remiss Ansökan om godkännande som huvudmanför en förskoleklass - 

OneSchool Global Nyby Campus AB
 Tjänsteskrivelse BUK Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från 

OneSchool Global Nyby Campus AB  dnr 2021_748
 Ärendebeskrivning Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool 

Global Nyby Campus AB  dnr 2021_748
 Ansökan om godkännande för utökning av förskoleklass OneSchool Global Nyby 

Campus AB dnr. 2021:748

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om 
godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i 
Hylte kommun fr.o.m. läsåret 2022/23.
 

Yrkanden
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB.
Anna Roos (C) yrkar bifall till Bo-Gunnar Åkessons yrkande.
 
Krister Mattsson (S), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och 
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo-Gunnar Åkessons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån 
för Bo-Gunnar Åkessons yrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen

Paragrafen är justerad
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§62

Ändrade krav för redovisning av partistöd 
(2021 KS0155)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020 
endast behöver innehålla:

- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på 
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga 
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.

- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för partistöd ska kommunfullmäktiges partier lämna in en 
redovisning av föregående års partistöd innan juni månads utgång. I redovisningen ska 
följande saker ingå:

Organisationsnummer för partiet.

Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.

Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts samt 
protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.

Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.

Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Även i kommunallagen (4 kap 31§) står det att redovisningen måste lämnas in senast 6 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunallagen beskriver dock inte hur själva 
redovisningen ska se ut, inte mer än att redovisningen ska innehålla en granskningsrapport 
från en särskild utsedd granskare.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att lätta kraven för redovisningen av partistödet 
2019 med anledning av pandemin. Pandemin är inte över, och kommunledningskontoret 
föreslår därför att kraven för redovisningen av hur partierna använde partistödet under 2020 
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lättas. Kommunledningskontorets förslag till beslut är samma som kommunfullmäktiges 
beslut i juni 2020 om ändrade krav på partistödsredovisningar.

Handlingar i ärendet
 §54 KSAU Ändrade krav för redovisning av partistöd
 Tjänsteskrivelse Ändrade krav för redovisning av partistöd

Förslag till beslut

Arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020 endast 
behöver innehålla:

- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på 
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga 
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.

- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna 
Roos yrkande.
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos avslagsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och 
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.

Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§63

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2021 KS0158)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen.

I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda.

Handlingar i ärendet
 §59 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren 2021
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag.

Paragrafen är justerad
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§64

Återredovisning motioner 2021 
(2021 KS0156)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen.

Handlingar i ärendet
 §60 KSAU Återredovisning motioner 2021
 Tjänsteskrivelse Återredovisning motioner våren 2021
 Redovisning av motioner - våren 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.

Paragrafen är justerad
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§65

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat årsbokslut 
för 2020.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för 2020 skall korrekturläsas, och en reviderad version skall lämnas till 
kommunstyrelsens sammanträde 14 april för beredning till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 §58 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 Hylte kommun
 2020 Årsredovisning Hylte Kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna upprättat årsbokslut för 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Paragrafen är justerad
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§66

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 
(2021 KS0160)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
- att delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

- att delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång.

- att delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att ge 
kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel.

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att 
besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela 
föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för de fall inte hinder mot detta 
föreligger enligt lag, ska delegera till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut.

Handlingar i ärendet
 §53 KSAU Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen
 Bemyndigande till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av den 

tillfälliga pandemilagen
 Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och 

dess följdförordningar
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Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

- att delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång.

- att delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.
 
Arbetsutskottet beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som diskuterades 
på sammanträdet.

Paragrafen är justerad

24 / 64



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Renovering av Torups skola 
(2020 KS0389)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering 
av Torups skola.

Beskrivning av ärendet
I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om Resultat- och ekonomisk plan (REP) 
för 2021-2024 beslutades även att påbörja projektering och renovering av Torups skola. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med begäran om medel för renoveringen.

Hylte bostäder har på uppdrag av kommunledningskontoret gjort en förstudie av Torups 
skola. Torups skola är i stort behov av renovering. Det är sedan länge känt att det finns 
fuktskador i taket till omklädningsrummet och fönster är i behov renovering/utbyte. 
Ventilationen behöver ersättas och det finns gamla fuktskador samtidigt behöver dränering 
genomföras. Invändigt är det mest ytskikt som behöver ses över. Barn – och 
ungdomsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärder för att skolan 
ska motsvara dagens behov och möjliggöra samutnyttjande under hela skoldagen.

En ny skola i Torup för 175 barn innebär en uppskattad investeringsutgift om drygt 90 Mkr 
inklusive kök och idrottshall. En ny skola för 250 barn innebär en uppskattad 
investeringsutgift om drygt 115 Mkr inklusive kök och idrottshall.

Handlingar i ärendet
 §55 KSAU Renovering av Torups skola
 Tjänsteskrivelse . Budgetmedel för renovering av Torups skola
 §24 BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
 §203 KSAU Renovering av Torups skola
 Skrivelse Torups skola 20201117
 Miljöinventering Torups skola inkl bilagor
 Budgetkalkyl - Torups skola rev 2020-07-30
 Inventeringsrapport förstudie - Torups skola 2020-04-21

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering av Torups 
skola.
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Yrkanden
Lisa Mogren (V), Bengt-Åke Torhall (L) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Anna Roos (C) yrkar på återremiss för vidare beredning och komplettering med följande:
- Vi vill se jämförbara kostnader för renovering och nybyggnation. I dessa kostnader behöver 
kostnader för evakuering under byggtiden och ombyggnation av pedagogisk karaktär tas med.
- Vi saknar det material som BUN tagit beslut Upphandlingsunderlag renovering Torups 
skola, 2021 BUN 0047) om kopplat till ombyggnationer och flytt av väggar inom skolan – är 
de med i kostnadskalkylen?
- Vi saknar posten om utemiljö (Vid senaste skolbyggen/renoveringar har pengar avsatts till 
utemiljö 5 milj / skolgård)
- Vi skulle vilja se jämförbara framtida driftskostnader kring nybyggnation eller renovering 
med alternativen 1. renovera befintliga byggnader, 2. bygga ny skola och idrottshall eller 3. 
bygga ny skola men behålla och renovera det som behövs runt idrottshallen.
- Vi efterlyser en dialog och analys av behovet av antal skolenheter, upptagningsområde och 
antal platser i skolområdet – så att vi rustar oss rätt för framtiden. Vi saknar en helhetssyn och 
strategisk plan för utvecklingen av skolområdet.
- Vi efterlyser barnens delaktighet i skolans renovering/utformning.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna 
Roos yrkande.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos yrkande.
Lisa Mogren (V) yrkar bifall på Ronny Löfquists avslagsyrkande.
 
Ajournering: 11:30 -- 11:45
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras. 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
 
- Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
- Den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Sedan frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.

26 / 64



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Reservation
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och 
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §67
Ärende: Renovering av Torups skola,  2020 KS0389

Omröstningslista(or)
Renovering av Torups skola

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Hanna Kjellin (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Resultat 6 5 0
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§68

Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium 
(2021 KS0169)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett 
investeringsanslag om 1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans lågstadium.

Beskrivning av ärendet
Grundsärskolan bedriver sin verksamhet i delar av den gamla lågstadiebyggnaden intill 
Kråkbergsskolan som i tidigare benämnts Örnaskolans mellanstadium. Lokalerna har 
genomgått arbetsmiljömässig undersökning och kontrollmätning då personal under våren 
2020 påtalade lukt och huvudvärk.

Mätningar visar att det är fukt i krypgrunden under dessa lokaler men fukten är isolerad under 
del av byggnaden och är inte spridd till hela byggnaden i dagsläget.

Då Kråkbergsskolan byggdes var ambitionen att denna byggnad skulle rivas men 
elevunderlaget var fortfarande högt för att möjliggöra rivningen. Eftersom lokalerna är i dåligt 
skick så är rivning det bästa alternativet.

Handlingar i ärendet
 §56 KSAU Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium
 Tjänsteskrivelse - rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om 
1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut, med den redaktionella ändringen lågstadium istället för mellanstadium.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
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Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§69

Försäljning gamla Real 
(2021 KS0164)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta:
- att ansökan om avstyckning och genomföra försäljning av del av Västra Hylte 1:225, kallad 
"Gamla Real" till köpare som avser att bevara och utveckla den bevarandevärde byggnaden.
- att Hylte kommun vid försäljningen har fri prövningsrätt.

Beskrivning av ärendet
Byggnaden kallad Gamla Real är belägen centralt i Hyltebruk och ingår som en del i 
fastigheten Västra Hylte 1:225.

Tidigare har kommunstyrelsen den 18 februari 2020 beslutat att godkänna avstyckning av 
Gamla Real. Arbetsutskottet förslag var därutöver att ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett prospekt för att förbereda en extern försäljning av Gamla Realskolan via 
mäklare. Denna beslutssats följde inte med i kommunstyrelsen och något gällande beslut finns 
därför inte. Handlingarna bifogas.

I Gamla Real bedrivs idag, sedan höstterminen 2020, resursskola. Verksamheten avser nu att 
flytta till nya lokaler. När resursskolan flyttar kommer Gamla Real att stå tom. Fråga om 
försäljning av byggnaden är aktuell.

Gamla Real uppfördes i mitten av 1930-talet och byggnaden har B-klassats vid inventering av 
bebyggelseantikvarier i samarbete med länsstyrelsen och de halländska kommunerna. 
Byggnaden kan därigenom skyddas genom 8 kap 13-14 §§ och 4 kap 16 § PBL.

I 8 kap 13 § PBL framgår att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. För att 
bestämmelsen ska kunna tillämpas behöver inte byggnaderna vara byggnadsminnesklassade 
enligt kulturmiljölagen (1998:950). Ett tillräckligt motiv kan vara att de är representativa för 
tidigare samhälleliga eller estetiska ideal, eller att de ger en god uppfattning om tidigare 
sociala villkor för en viss samhällsgrupp. Skyddet kan hävdas i varje enskilt lov- eller 
tillsynsärende.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ansökningar om lov och ska om det avser ett ärende 
gällande en B-klassad byggnad, såsom Gamla Real, beakta dessa bestämmelser och det 
kulturhistoriska värdet.

Barn- och ungdomskontoret har fortsatt inget behov av lokalerna. Därför föreslås att Gamla 
Real säljs samt att avstyckningen genomförs i samband med försäljningen. Då ärendet 
bedöms vara av större vikt för kommunen bör kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.
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Handlingar i ärendet
 §57 KSAU Försäljning Gamla Real
 Gamla Real - försäljning och avstyckning
 §29 KS Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1_125
 §13 KSAU Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1_125
 Karta Förslag på avstyckning Gamla Real

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att genomföra, ansöka, om 
avstyckning och sälja del av Västra Hylte 1:225, kallad ”Gamla Real”.

Yrkanden
Lisa Mogren (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
- att ansökan om avstyckning och genomföra försäljning av del av Västra Hylte 1:225, kallad 
"Gamla Real" till köpare som avser att bevara och utveckla den bevarandevärde byggnaden.
- att Hylte kommun vid försäljningen har fri prövningsrätt.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till andra att-satsen 
i Lisa Mogrens yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lisa Mogrens yrkande, första att-
satsen. Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Lisa Mogrens yrkande, första 
att-satsen.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar för att besluta enligt Lisa Mogrens yrkande, första attsatsen, röstar JA.
- Den som röstar för att besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Lisa Mogrens yrkande, första att-satsen. Omröstningsresultat finns som bilaga 
till protokollet.
 
Sedan frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lisa Mogrens yrkande, 
andra att-satsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Mogrens yrkande, andra 
att-satsen.
 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §69
Ärende: Försäljning gamla Real,  2021 KS0164

Omröstningslista(or)
Försäljning av Gamla Real

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Hanna Kjellin (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Resultat 6 5 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd 
(2021 KS0170)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder planerar att investera i en ny fjärrvärmeanläggning i Unnaryd.

Nuvarande fjärrvärmeanläggning är belägen i källaren på Unnegatan 1 i Unnaryd. Detta är 
samma fastighet där Vildmarksgymnsiet hade sina lokaler.

Anläggningens primära värmekälla kommer från en fastbränslespanna (pellets), men när det 
är låga utomhustemperaturer kan pannan få hjälp av en oljeeldad, tidigare gaseldad, panna. I 
dagsläget går befintlig fastbränslepanna på maxkapacitet under årets kallaste dagar och vid 
extremt låga utomhustemperaturer används även reservpannan (olja) vid behov.

Anläggningen fungerar för tillfället, men är snart i behov av en större översyn.

För att kunna säkerställa drift samt förse fler fastigheter med fjärrvärme i Unnaryd krävs mer 
effekt för att säkerställa de befintliga samt de nya kunders behov.

Investeringen beräknas kosta ca 15 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 
9 000 000 kr.

Kommunledningskontoret har konstaterat att det i protokollet från Hyltebostäders styrelse 
nämns att de skickar med en fråga om prioritering av biobränsle under projekteringen. 
Kommunledningskontoret anser att detta inte är en fråga som kommunfullmäktige har 
möjlighet att besluta om enligt stiftelseförordningen.

Kommunledningskontoret har utöver frågan om biobränsle inget att tillägga till 
Hyltebostäders ärende, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Handlingar i ärendet
 §70 KSAU Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd
 Tjänsteskrivelse KLK - Investering av ny panncentral i Unnaryd
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 1140-20-103 - Tjänsteskrivelse - Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
 1140-20-102 - Bilaga 1 Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
 1140-20-104 - Bilaga 2 Förbrukning och kostnader för ny separat uppvärmning - 

Unnaryd 2021-03-03

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av ny panncentral i Unnaryd.

Jäv
Tommy Edenholm (KV) anmäler jäv och Lirim Mazreku (KV) går in som ledamot på denna 
paragrafen.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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§71

Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup 
samt upplåning av max 10 miljoner kronor 
(2021 KS0171)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäders investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 
miljoner.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder planerar att investera i stambyte på Smedjevägen i Torup.

De befintliga stammarna är i behov av åtgärd på grund av läckage och uppdraget för detta 
togs fram redan 2017.

Under de senaste åren har det uppkommit vattenskador i lägenheterna p.g.a. läckage i 
radiatorkretsen samt läckage från varmvattenledningarna och även p.g.a. att tätskikt saknas 
under badkaren.

En teknisk beskrivning har tagits fram men efter vidare dialog med konsulter och 
undersökningar på plats har Hyltebostäder kommit fram till att fastigheten kräver en större 
investering p.g.a. av skick och standard. Relining av avloppsledning är möjlig i källaren men 
de största antalet stammar behöver bytas ut.

Då det mesta i fastigheten är original sedan 1963 ser Hyltebostäder en möjlighet att lyfta 
fastighetens lägenheter till dagens standard.

Investeringen beräknas kosta ca 9 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 
9 000 000kr.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Hyltebostäders ärende, utan föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Handlingar i ärendet
 §71 KSAU Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt 

upplåning av max 10 miljoner kronor
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse KLK - Investering av stambyte på Smedjevägen i Torup
 Till styrelsen Stamrenovering Smedjevägen 2
 Beskrivning Stamrenovering Smedjevägen 2
 Budget - Stambyte TE Smedjevägen 2 Torup

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Paragrafen är justerad
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§72

Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen 
(2021 KS0159)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt en redovisning av de uppdrag från 
kommunstyrelsen och dess utskott som är pågående och som inte har återredovisats. I listan 
finns också uppdrag som har blivit slutförda tiden mellan denna redovisningen och förra 
redovisningen.

Handlingar i ärendet
 §61 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - våren 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott.

Paragrafen är justerad
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§73

Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 2020 
(2021 KS0173)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för år 2020.

Beskrivning av ärendet
Årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020.

Handlingar i ärendet
 §68 KSAU Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 2020
 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2020
 Årsuppföljning 2020 LSO

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för år 2020.

Paragrafen är justerad
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§74

Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss 
(2021 KS0172)

Beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 §69 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss
 Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
 Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
 Regional handlingsplan för suicidprevention

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

Remiss från Skolinspektionen dnr. 2021:682 Ansökan om 
godkännande som huvudman från Praktiska Sverige AB 
(2021 KS0089)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun 
från och med läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Praktiska Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om ett godkännande som huvudman 
för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i 
Halmstads kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationellt program; nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt och 
socialt arbete.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har lämnat ett förslag till yttrande. Det finns 
idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit antagna. Det 
blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att det idag inte 
finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det är positivt att 
det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Kontoret gör därför bedömningen att ansökan 
från Praktiska Sverige AB ska tillstyrkas.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
yttrande till Skolinspektionen ej tillstyrka ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun 
från och med läsåret 2022/2023.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §64 KSAU Remiss från Skolinspektionen dnr. 2021:682 Ansökan om godkännande 

som huvudman från Praktiska Sverige AB
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2021:682) Ansökan från Praktiska 

Sverige AB
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 §58 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2021:682) Ansökan från Praktiska 
Sverige AB

 Tjänsteskrivelse KFK Remiss från Skolinspektionen (2021:682) Ansökan från 
Praktiska Sverige AB

 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun 
från och med läsåret 2022/2023.

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kultur- och folkhälsokontorets förslag att tillstyrka 
ansökan.
Anna Roos (C), Bengt-Åke Torhall (L) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Bo-Gunnar 
Åkessons yrkande.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Krister Mattson (S), Lisa Mogren (V) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo-Gunnar Åkessons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röster enligt Bo-Gunnar Åkessons bifallsyrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Bo-Gunnar Åkessons bifallsyrkande. Omröstningsresultatet finns som bilaga 
till protokollet.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §75
Ärende: Remiss från Skolinspektionen dnr. 2021:682 Ansökan om godkännande som huvudman från 
Praktiska Sverige AB,  2021 KS0089

Omröstningslista(or)
Ansökan från Praktiska Sverige AB

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Hanna Kjellin (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Resultat 5 6 0
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§76

Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business 
School Halmstad i Halmstads kommun, Thorengruppen AB 
(2021 KS0105)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Thorengruppen AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstads kommun från och 
med läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationellt program; nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap 
och samhälle.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har lämnat ett förslag till yttrande. Det finns 
idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit antagna. Det 
blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att det idag inte 
finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det är positivt att 
det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Kontoret gör därför bedömningen att ansökan 
från Thorengruppen AB ska tillstyrkas.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
yttrande till Skolinspektionen ej tillstyrka ansökan från Thorengruppen AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstads kommun från och 
med läsåret 2022/2023.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §65 KSAU Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i 
Halmstads kommun, Thorengruppen AB
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 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2021:730) Ansökan från 
Thorengruppen AB

 §59 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2021:730) Ansökan från Thorengruppen 
AB

 Tjänsteskrivelse KFK Remiss från Skolinspektionen (2021:730) Ansökan från 
Thorengruppen AB

 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
 Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i Halmstads 
kommun, Thorengruppen AB

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan från Thorengruppen AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstads kommun från och 
med läsåret 2022/2023.

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar bifall till kultur- och folkhälsokontorets förslag att tillstyrka ansökan.
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna 
Roos yrkande.
 
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Roos bifallsyrkande.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar enligt Anna Roos bifallsyrkande röstar JA.
- Den som röster enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Anna Roos bifallsyrkande. Omröstningsresultatet finns som bilaga till 
protokollet.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §76
Ärende: Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i Halmstads kommun, Thorengruppen 
AB,  2021 KS0105

Omröstningslista(or)
Ansökan Thoren Business School Halmstad

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Hanna Kjellin (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Resultat 6 5 0
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§77

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för 
utökning av gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 2021:644 
(2021 KS0108)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium i Falkenberg i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
DBGY Kronan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium Falkenberg 
i Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationellt program; nationella samhällsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har lämnat ett förslag till yttrande. Det finns 
idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit antagna. Det 
blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att det idag inte 
finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det är positivt att 
det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Kontoret gör därför bedömningen att ansökan 
från DBGY Kronan AB ska tillstyrkas.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
yttrande till Skolinspektionen ej tillstyrka ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium i Falkenberg i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §66 KSAU Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för utökning av 

gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 2021:644
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2021:644) Ansökan från DBGY 

Kronan AB
 §60 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2021:644) Ansökan från DBGY Kronan 

AB
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse KFK Remiss från Skolinspektionen (2021:644) Ansökan från DBGY 
Kronan AB

 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för utökning av 

gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 2021:644 ansökan

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium i Falkenberg i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023.

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar bifall till kultur- och folkhälsokontorets förslag att tillstyrka ansökan.
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Håkan Bengtsson (C) och Bengt-Åke Torhall 
(L) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Roos bifallsyrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen

Paragrafen är justerad
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§78

Remiss- Trafikverkets utpekande av riksintresse för 
kommunikationer 
(2021 KS0153)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till svar och att detta kan översändas till Länsstyrelsen, 
med ändringen att sista meningen i yttrandet ska bytas ut och den nya ordalydelsen ska vara: 
"Hylte kommun ställer sig positiva  till förslaget om nytt riksintresse för sträckan Torup- 
Nässjö."

Beskrivning av ärendet
Trafikverket ser regelbundet över vilka kommunikationsvägar eller knutpunkter som ska 
utgöra riksintresse. Med riksintresse för specifikt detta fall, järnväg, menas att objektet ska 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra nyttandet exempelvis så får tillkommande bebyggelse 
inte negativt påverka riksintresset.

Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen för 
kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya kriterier för vilka 
anläggningar som bedöms vara av riksintresse. Efter sommaren 2021 bedömer Trafikverket 
att ett uppdaterat utpekande kommer att kunna beslutas och publiceras

Resultatet av denna genomgång enligt de nya kriterierna har blivit blir att:

Tillkomna anläggningar av riksintresse är järnväg Halmstad-Nässjö med delsträckan Torup-
Nässjö som är nytillkommen.

Järnväg Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår.

Förslaget har remitterats till Hylte kommun och kommunledningskontoret har tagit fram ett 
förslag till svar. I svaret lyfts att delsträckande Torup-Hyltebruk ej bör utgå som riksintresse. 
Hylte kommun har inget att erinra med avseende på nytt riksintresse för sträckan Torup -
Nässjö

Handlingar i ärendet
 §23 TU Yttrande Trafikverkets remiss angående riksintresse
 Tjänsteskrivelse Yttrande Trafikverkets remiss ang riksintresse
 Yttrande Trafikverkets remiss ang riksintresse
 Begäran om yttrande Remiss om Trafikverkets utpekande av riksintresse för 

kommunikationer.
 Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändring per län
 Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion
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 Förteckning riksintresseanspråk

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag till svar och att detta kan 
översändas till Länsstyrelsen, med ändringen att sista meningen i yttrandet ska bytas ut och 
den nya ordalydelsen ska vara: "Hylte kommun ställer sig positiva  till förslaget om nytt 
riksintresse för sträckan Torup- Nässjö."

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§79

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
(2021 KS0167)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 869 668 kr till barn- och ungdomsnämnden samt 
278 884 kronor till kultur – och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt skolverkets regleringsbrev 2021 punkt 7 under villkor i anslagspost 1:5.3 framgår att 
skolverket ska betala ut högst 1 miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, 
trots covid-19 pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6–19 år i kommunen.

Hylte kommun har tilldelats 1 148 552 kronor för år 2021.

Förslaget från kommunledningskontoret är att Hylte kommun fördelar medel till nämnderna 
enligt samma princip som ovan.

Antalet barn och unga i åldern 6-19 år uppgick till 1948 st i november 2020. Det innebär en 
fördelning om 589,60 kr per individ. Förslaget är att individer som är 16 år delas mellan barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden.

Fördelningen av ovanstående principer blir således att tilldela barn- och ungdomsnämnden 
869 668 kronor och kultur och fritidsnämnden 278 884 kronor.

Handlingar i ärendet
 §67 KSAU Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
 Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
 Skolverkets fördelning av 1 miljard bilaga 1
 Skolverkets fördelning av 1 miljard bilaga 2

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela 869 668 kr till barn- och ungdomsnämnden 
samt 278 884 kronor till kultur – och folkhälsonämnden.

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar att fördelningen av medel ska beräknas utifrån de elever som haft 
distansundervisning, det vill säga de elever som går på högstadiet/gymnasiet.
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Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§80

Begäran om utökat planbesked för Västra Hylte 3:13 m.fl. 
(2019 KS0485)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bevilja planbesked för Västra Hylte 3:13.
- primärt utgå ifrån att ändra detaljplanen genom standardförfarande.
- planändringen planeras att antas 2021.

Beskrivning av ärendet
Sökande: Svenska Kyrkan, Hyltebruks pastorat
 
Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Västra Hylte 3:13 inkom till 
kommunen 2019-09-05. I den gällande detaljplanen (plannummer 594) regleras fastigheten 
Västra Hylte 3:13 som Kyrklig verksamhet (Cn). De sökande vill att användningen ändras till 
en och tvåbostadshus med kontor och mindre verksamhet. Detaljplanen antogs av 
kommunfullmäktige 1996-04-25 §26 och vann laga kraft 1996-08-13.
På fastigheten finns idag ett tvåvåningshus där en del av byggnaden används till 
pastorsexpedition. Övrig del är personalrum och förråd. En ändring av planbestämmelser till 
bostäder skulle öka bostadsbeståndet i Hyltebruk vilket med hänsyn till riktlinjerna i ÖP 2001 
och dess mål om god bostadsförsörjning kan ses som en positiv utveckling.
 
Lagstöd:
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.
 
Avgift:
Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr.

Handlingar i ärendet
 §18 TU Begäran om utökat planbesked Västra Hylte 3:13 m.fl.
 Förslag planområde - Västra Hylte 3:13 utökat planområde
 §281 KS Detaljplan Västra Hylte 3:13 - Begäran om planbesked
 §37 TU Begäran om planbesked - Västra Hylte 3:13

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bevilja planbesked för Västra Hylte 3:13.
- primärt utgå ifrån att ändra detaljplanen genom standardförfarande.
- planändringen planeras att antas 2021.
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Jäv
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) anmäler jäv. Jenny Cederholm-Björklund (C) 
går in som ledamot istället för Anna Roos och Nina Larsson (S) går in som ledamot istället för 
Bo-Gunnar Åkesson på denna paragraf.

Paragrafen är justerad
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§81

Begäran om planbesked Kinnareds Prästgård 1:1 
(2021 KS0040)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked med intentionen att enbart ändra 
användningen av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande detaljplan 
för planläggning av Kinnareds Prästgård 1:1. En sammanlagd yta om ca 0,7 ha.

Gällande detaljplan, plan nr., 502, från 1953 medger A-allmänt ändamål för fastigheten. 
Fastigheten är också till stor del planlagd med prickmark idag vilket hämmar användning av 
ytan.

Planen tas fram för att möjliggöra för bostadsändamål och medföra en mer flexibel 
användning.

Handlingar i ärendet
 §19 TU Begäran om planbesked Kinnareds prästgård 1:1
 Begäran om planbesked Kinnareds prästgård 1:1
 Förslag planområde Kinnareds prästgård 1:1

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet tar del av informationen, men avstår från att lämna förslag till beslut. 

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked med intentionen 
att enbart ändra användningen av fastigheten.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
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Paragrafen är justerad
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§82

Försäljning av Nyarp 1:68 
(2021 KS0148)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att 
undersöka alternativa placeringar av busshållplats i Nyby/Långaryd.

Beskrivning av ärendet
OneSchool (Laboraskolan) har fått beviljat bygglov på sin egna fastighet, Nyarp 1:77, för 
tillbyggnad av befintlig skola. En tillbyggnad om ca. 1 300 m², innehållande bland annat 
studie-/grupprum, musikrum och motionshall samt rum för hemkunskap och kreativ verkstad. 
En del av tillbyggnaden placeras 1,0 meter från fastighetsgräns mot befintlig parkering på 
Nyarp 1:68. Två befintliga paviljonger flyttas på annan plats med tidsbegränsat bygglov t o m 
2025-04-23.

En skrivelse har via mail kommit in från OneSchool som skriver, ”vi är oroliga hur det 
kommer att gå under byggtiden med byggtrafiken som det kommer bli på den lilla 
parkeringen framför skolan som Hylte kommun äger. Som det är idag så stiger Långaryds 
barnen på bussen på denna parkering samtidigt som våra lärare och elever anländer till skolan. 
Parkeringen räcker heller inte till för lärarnas bilar. Som sagt vi är oroliga för allas säkerhet!”

”Vårt förslag och lösning är att vi anlägger en parkering, busskur och damm på andra sidan 
vägen istället enligt bifogad skiss. På den parkeringen kommer Långaryd barnen istället stiga 
på bussen. Med denna lösning vill vi göra en bytesaffär, där vi blir ägare av Nyarp 1:68 och 
där Hylte kommun blir ägare av fastigheten på andra sidan vägen med samma kvadratmeter 
som 1:68. Den befintliga dammen/rink kommer vi grusa upp så att byggtrafiken kan åka in 
där och använda den för uppställningsplats och senare bli större parkering för Nybyskolan”.

”Vi kommer att ta kostnaderna för denna satsning och det kommer bli mycket bättre för alla 
parter”.

Frågan om att flytta av-/påstigning för Hylte kommuns skolelever har ställts till BUK, som 
inte har några åsikter. ”Det ser ju ut som om de ska göra en bra på/avstigningsplats och 
möjlighet för föräldrar att hämta sina barn på parkeringen”.

Trafikverket har också hörts och såvida det inte blir några personrörelser över väg 880, 
Nybyvägen, ser de inte att en anslutning på andra sidan vägen skulle ha en negativ påverkan 
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på trafiksäkerheten. Deras yttrande ska dock inte ses som ett beslut utan endast en översiktlig 
yttrande.

Nyarp 1:68 med en areal om 2 855 m² omfattas inte av någon detaljplan eller 
områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse. Området består av en 
damm, och en hårdgjord yta som används för av-/påstigning av OnseSchool elever och Hylte 
kommuns skolelever samt personalparkering för OneSchool.

Några hinder för att etablera en parkering, busskur och damm på Nyarp 1:28 kan inte ses, 
dock så omfattas aktuellt område av strandskydd, vilket är en förutsättning att dispens från 
strandskyddet kan ges.

Som de nämner kommer det bli en viss störning i samband med byggnationen, varav en flytt 
för Hylte kommuns skolelever till andra sidan vägen kan ses som en trafikhöjande 
säkerhetsåtgärd.

Handlingar i ärendet
 §20 TU Försäljning (bytesaffär) av Nyarp 1:68
 Försäljning av Nyarp 1:68
 Skärmklipp, OneSchool Redovisar parkering, busskur och damm på Nyarp 1:28
 Nybyggnadskarta, Nyarp 1-77
 One School

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att Hylte kommun ska genomföra bytesaffären gällande fastigheten 
Nyarp 1:68 och anta erbjudandet om mark på motsatt sida av vägen, del av Nyarp 1:28 under 
förutsättning att det inte föreligger hinder gällande strandskydd eller från Trafikverket att 
skapa parkeringsplats, bussomlastningsplats och väntkur på den nya marken. Det nya 
områdets utformning ska planeras av Hylte kommun och OneSchool tillsammans.
 
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V) och Malin Thydén-Kärrman (S) deltar inte i beslutet. 

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att 
undersöka alternativa placeringar av busshållplats i Nyby/Långaryd.
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
One School Global, Nyby Campus AB, Granitgatan 1, 267 35 BJUV

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§83

Begäran om planbesked Unnaryd 4:57 
(2021 KS0166)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- Bevilja positivt planbesked för Unnaryd 4:57.

- Primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.

- Planen planeras att antas under 2022.
 
- Finansiering ska ske via framtida planavgifter.

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande detaljplan 
för planläggning av delar av fastigheten Unnaryd 4:57, en sammanlagd yta om ca 6 ha.

Det är en stor fastighet och delar av ytan är detaljplanelagd. Den nya detaljplanen föreslås i 
den norra delen av fastigheten på ett icke detaljplanelagt område.

Det finns befintlig industri i direkt anslutning till planområdet. Planområdet ligger i direkt 
anslutning till detaljplanerna, 563 och 555 som är planlagda för industri.

Kommunen är markägare. Planförslaget innebär planläggning av verksamheter/industri.

Handlingar i ärendet
 §21 TU Begäran om planbesked Unnaryd 4:57
 Begäran om planbesked Unnaryd 4:57
 Unnaryd 4:57 förslag till planområde

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att

Bevilja positivt planbesked för Unnaryd 4:57
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Primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande

Planen planeras att antas under 2022

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att finansiering ska ske via framtida planavgifter.
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
 
Besutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Löfquists 
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§84

Fyllnadsval - representant från kommunstyrelsen i lokala 
folkhälsorådet 
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunstyrelsen utser Johnny Winther (SD) som representant från kommunstyrelsen i 
lokala folkhälsorådet.

Beskrivning av ärendet
Johnny Winther (SD) har tidigare avsagt sig, och blivit befriad från, sitt uppdrag som 
representant från kommunstyrelsen i lokala folkhälsorådet. Kommunstyrelsen behöver därför 
fatta ett nytt beslut och genomföra ett fyllnadsval för att tillsättning av uppdraget ska kunna 
ske.
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Johnny Winther (SD) som 
representant från kommunstyrelsen i lokala folkhälsorådet.

Paragrafen är justerad
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