
K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
Kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2020-01-30
 

Tid: kl. 18:30
Plats: Forum

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

I samband med sammanträdet kommer 100 år av allmän rösträtt att uppmärksammas. Länshövding 
Lena Sommerstad kommer att närvara.    

Micael Arnström (S) Susanne Ohlsson
Ordförande Sekreterare
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K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
Kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2020-01-30
 

1 Val av justerare (2020 KS0008)
Beslutsunderlag

 Tomt dokument för anteckningar
2 Godkännande av ärendelista (2020 KS0009)

Beslutsunderlag
 Tomt dokument för anteckningar

3 Information Revisorerna (2020 KS0016)
Beslutsunderlag

 Tomt dokument för anteckningar
4 Meddelanden (2020 KS0007)

Beslutsunderlag
 Tomt dokument för anteckningar

5 Avveckling av Ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen (2019 KS0440)
Beslutsunderlag

 §272 KS Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen
 §330 KSAU Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen
 Tjänsteskrivelse Avveckling av Entreprenörsregionens ekonomiska förening

6 Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 
Länsstyrelsen i Hallands län (2019 KS0511)
Beslutsunderlag

 §273 KS Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 
Länsstyrelsen i Hallands län

 §331 KSAU Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 
Länsstyrelsen i Hallands län

 §104 SBN Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 
Länsstyrelsen i Hallands län

 Tjänsteskrivelse - Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt 
miljöbalken från Länsstyrelsen i Hallands län

 Tillsynsplan SBN 2020-22 förslag
 Lst beslut övertagande av tillsyn 1996

7 Bostadsförsörjningsprogram (2016 KS0234)
Beslutsunderlag

 §282 KS Bostadsförsörjningsprogram
 §38 TU Bostadsförsörjningsprogram
 Förslag bostadsförsörjningsprogram  2019-12-05
 Ärendebeskrivning - Redovisning av kompletteringar
 Tjänsteskrivelse - Bostadsförsörjningsprogram 2019-12-04
 Yttrande över bostadsförsörjningsprogram. Länsstyrelsen Halland
 Svar på remiss Bostadsförsörjningsprogram
 §78 ON Remiss Bostadsförsörjningsprogram
 §71 ANN Remiss Bostadsförsörjningsprogram
 Yttrande Bostadsförsörjningsprogrammet - remissvar
 Remissvar Hyltebostäder Bostadsförsörjningsprogram

8 Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök (2019 
KS0510)
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K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
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Mötesdatum: 2020-01-30
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Begäran om medel för renovering Örnaskolans kök
 kalkyl Örnaskolan kök 20191127
 Utvärdering av kalkyl Örnaskolans kök

9 Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut 
rörande justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-
2023 (2019 KS0055)
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut
 191217 REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0 

KF beslut
 Bilaga 1 justering ny organisation KF beslut
 §212 KF Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte 

kommun - justering
10 Svar på interpellation angående tomma lägenheter och 

affärslokaler i Unnaryd (2019 KS0516)
Beslutsunderlag

 §204 KF Extra ärende: Interpellation angående tomma lägenheter och 
affärslokaler i Unnaryd

 Interpellation angående tomma lägenheter och affärslokaler i Unnaryd
11 Svar på interpellation till ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden  angående "parkområdet" 
vid Coops parkering i Unnaryd (2019 KS0515)
Beslutsunderlag

 §203 KF Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden  
angående "parkområdet" vid Coops parkering i Unnaryd

 Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden  angående 
"parkområdet" vid Coops parkering i Unnaryd

12 Inkomna motioner (2020 KS0040)
Beslutsunderlag

 Motion angående sammanslagning av kommunens IT resurser
 Motion premiera elever med goda resultat

13 Avsägelser (2020 KS0014)
Beslutsunderlag

 Avsägelse Hyltebostäder
14 Fyllnadsval (2020 KS0015)

Beslutsunderlag
 Tomt dokument för anteckningar

15 Övriga ärenden (2020 KS0012)
Beslutsunderlag

 Tomt dokument för anteckningar
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1  Val av justerare
2020 KS0008

Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson 1 (1) 2020-01-105 (159)



2  Godkännande av ärendelista
2020 KS0009

Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson 1 (1) 2020-01-107 (159)



3  Information Revisorerna
2020 KS0016

Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson 1 (1) 2020-01-109 (159)



4  Meddelanden
2020 KS0007

Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson 1 (1) 2020-01-1011 (159)



5  Avveckling av Ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen
2019 KS0440

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-17

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Krister Mattsson (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-17
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), 
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa 
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)  ersätter Håkan 
Bengtsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Hanna Kjellin (S)
Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlen (V)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Daniel Bjuvstam (tf. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Anton Larsson (sekreterare)

Utses att justera Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §272

1 (3)13 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-12-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 (3)14 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-12-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§272

Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen 
(2019 KS0440)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom avvecklingen av den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

Beskrivning av ärendet
Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 togs beslut om att avveckla den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Vid samma stämma togs beslut om ett nytt 
samverkansavtal, som kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutade ställa sig bakom i 
september 2019.

Kommunfullmäktige behöver nu ställa sig bakom avvecklingen av den ekonomiska 
föreningen, något som behöver göras i respektive kommun.

Handlingar i ärendet
 §330 KSAU Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen
 Tjänsteskrivelse Avveckling av Entreprenörsregionens ekonomiska förening

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom avvecklingen av den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

3 (3)15 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§330

Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen 
(2019 KS0440)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom avvecklingen av den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

Beskrivning av ärendet
Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 togs beslut om att avveckla den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Vid samma stämma togs beslut om ett nytt 
samverkansavtal, som kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutade ställa sig bakom i 
september 2019.

Kommunfullmäktige behöver nu ställa sig bakom avvecklingen av den ekonomiska 
föreningen, något som behöver göras i respektive kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Avveckling av Entreprenörsregionens ekonomiska förening

1 (1) 16 (159)



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-11-25

Dnr 2019 KS0440

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49 Kommunstyrelsen
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)

Avveckling av ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom avvecklingen av den ekonomiska 
föreningen Entreprenörsregionen.  

Beskrivning av ärendet
Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 togs beslut om att avveckla den ekonomiska 
föreningen Entreprenörsregionen. Vid samma stämma togs beslut om ett nytt samverkansavtal, som 
kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutade ställa sig bakom i september 2019. 

Kommunfullmäktige behöver nu ställa sig bakom avvecklingen av den ekonomiska föreningen, något 
som behöver göras i respektive kommun.  

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg Emma Gröndahl
Kommundirektör Informations- och kanslichef
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6  Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 
Länsstyrelsen i Hallands län
2019 KS0511

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-17

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Krister Mattsson (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-17
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), 
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa 
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)  ersätter Håkan 
Bengtsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Hanna Kjellin (S)
Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlen (V)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Daniel Bjuvstam (tf. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Anton Larsson (sekreterare)

Utses att justera Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §273

1 (4)19 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-12-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 (4)20 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-12-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§273

Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen 
i Hallands län 
(2019 KS0511)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Hallands län begära 
överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har väckt ett ärende om att överta tillsyn från Länsstyrelsen i 
Hallands län.
 
Enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13) får Länsstyrelsen överlåta ett visst 
tillsynsobjekt till kommunen om kommunfullmäktige begär det.
 
Tillsynen enligt miljöbalken över tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet med beteckningen A 
eller B enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller verksamheter som finns upptagna i 
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ligger normalt 
hos Länsstyrelsen. Tillsynen kan dock överlåtas till kommunen begär det.
 
Hylte kommun har sedan 1996 haft tillsynen över flera av B-verksamheterna. Undantagna har 
varit Stora Enso pappersbruk (A) och Borabo deponi (B), vilka även fortsättningsvis bör ligga 
kvar hos Länsstyrelsen eftersom de är av stor regional betydelse.
 
Däremot är bedömning att Hylte kommun kan överta tillsynsansvaret avseende täkter och 
vindkraft. I samband med ny miljö- och naturvårdshandläggare är det lämpligt att utöka 
tjänsten med dessa arbetsuppgifter och som då finansieras av tillsynsavgifter i dessa delar. 
Överlåtelsen skulle kunna ske efter 1 januari 2020.

Handlingar i ärendet
 §331 KSAU Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i 

Hallands län
 §104 SBN Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Tjänsteskrivelse - Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Tillsynsplan SBN 2020-22 förslag

3 (4)21 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-12-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Lst beslut övertagande av tillsyn 1996

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Hallands län begära 
överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13).

4 (4)22 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§331

Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen 
i Hallands län 
(2019 KS0511)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Hallands län begära 
överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har väckt ett ärende om att överta tillsyn från Länsstyrelsen i 
Hallands län.
 
Enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13) får Länsstyrelsen överlåta ett visst 
tillsynsobjekt till kommunen om kommunfullmäktige begär det.
 
Tillsynen enligt miljöbalken över tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet med beteckningen A 
eller B enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller verksamheter som finns upptagna i 
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ligger normalt 
hos Länsstyrelsen. Tillsynen kan dock överlåtas till kommunen begär det.
 
Hylte kommun har sedan 1996 haft tillsynen över flera av B-verksamheterna. Undantagna har 
varit Stora Enso pappersbruk (A) och Borabo deponi (B), vilka även fortsättningsvis bör ligga 
kvar hos Länsstyrelsen eftersom de är av stor regional betydelse.
 
Däremot är bedömning att Hylte kommun kan överta tillsynsansvaret avseende täkter och 
vindkraft. I samband med ny miljö- och naturvårdshandläggare är det lämpligt att utöka 
tjänsten med dessa arbetsuppgifter och som då finansieras av tillsynsavgifter i dessa delar. 
Överlåtelsen skulle kunna ske efter 1 januari 2020.

Handlingar i ärendet
 §104 SBN Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Tjänsteskrivelse - Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Tillsynsplan SBN 2020-22 förslag
 Lst beslut övertagande av tillsyn 1996

1 (2) 23 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Hallands län 
begära överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen 
(2011:13).

2 (2) 24 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§104

Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 
Länsstyrelsen i Hallands län 
(2019 SBN0295)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Hallands län 
begära överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen 
(2011:13).

 

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019 – 590

Enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13) får Länsstyrelsen överlåta ett visst 
tillsynsobjekt till kommunen om Kommunfullmäktige begär det.

Tillsynen enligt miljöbalken över tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet med beteckningen A 
eller B enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller verksamheter som finns upptagna i 
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ligger normalt 
hos Länsstyrelsen. Tillsynen kan dock överlåtas till kommunen begär det.

Hylte kommun har sedan 1996 haft tillsynen över flera av B-verksamheterna Undantagna har 
varit Stora Enso pappersbruk (A) och Borabo deponi (B), vilka även fortsättningsvis bör ligga 
kvar hos Länsstyrelsen eftersom de är av stor regional betydelse.

Däremot är bedömningen att Hylte kommun kan överta tillsynsansvaret avseende täkter och 
vindkraft. I samband med ny miljö- och naturvårdshandläggare är det lämpligt att utöka 
tjänsten med dessa arbetsuppgifter och som då finansieras av tillsynsavgifter i dessa delar. 
Överlåtelsen skulle kunna ske efter 1 januari 2020.

Handlingar i ärendet
 §75 SBN AU Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Tjänsteskrivelse - Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Lst beslut övertagande av tillsyn 1996
 Tillsynsplan SBN 2020-22 förslag

1 (2) 25 (159)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-11-156

Dnr 2019 SBN0295

Yelis Bilim, Nämndsekreterare
Tel. Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Yelis.Bilim@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken 
från Länsstyrelsen i Hallands län

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Hallands län begära 
överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13) över följande 
anläggningar i Hylte kommun:

Anläggningsnamn (befintliga 
verksamheter, tillsyn nu av 
Hylte samhällsbyggnadsnämnd)

Klassningskod – 
huvudverksamhet + övrig kod

Fastighet

Ages Casting Unnaryd B 27.101-2, 34.70-2 Unnaryd 4:18
Borabo Återvinningscentral B 90.50-1 Borabo 1:2
Derome Timber AB B 20.20-2, 20.70-3, 40.51 Kinnared 3:12
Hyltebruks ARV B 90.10 - 3 Västra Åkralt 1:44
Torups ARV B 90.10 - 3 Ramnås 2:1

Nya tillsynsverksamheter (med 
tillstånd och nu tillsyn av 
Länsstyrelsen) anl nr
Eskil Krantz AB 28084 10.20 B, 10.50 C Bosgård 1,7 o Härhult 1,10, 

naturgrus
Eskil Krantz AB 28123 B 10.20, 10.50 C Bäck bergtäkt Eskil Krantz
Eskil Krantz AB 30904 B 10.20, 10.50 C Bökås 4:1 bergtäkt
Sandahls entreprenad AB 28104 10.20 B, 10.50C, 90.110 C Nyarp 1:19 m.fl bergtäkt, 

naturgrus
Västbo lastbilcentral AB 28113 10.20 B Färda 1:12 nedlagd
Rolf Johansson 28120 10.20 B, 10.50 C Nickelsbo 1:2 Bergtäkt
Neova AB 28122 T 99.97 Fjusnäs 1:6 m.fl Energitorv

Arise WP Fröslida egendom B 40.95 Fröslida 1:1 m.fl
EON vind Sverige AB Örken B 40.95 Kallarp 1:2 m.fl
Öråsa vind AB (fd Statkraft – 
Örken) tillstånd – ej byggt

B 40.95 Kallarp 1:11 m.fl, ej byggd

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019 – 590

Enligt 1 kap 18 § miljötillsyningsförordningen (2011:13) får Länsstyrelsen överlåta ett visst 
tillsynsobjekt till kommunen om Kommunfullmäktige begär det.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
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Dnr 2019 SBN0295

2 (2)

Tillsynen enligt miljöbalken över tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet med beteckningen A eller B 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller verksamheter som finns upptagna i bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ligger normalt hos Länsstyrelsen. 
Tillsynen kan dock överlåtas till kommunen begär det.

Hylte kommun har sedan 1996 haft tillsynen över flera av B-verksamheterna Undantagna har varit 
Stora Enso pappersbruk (A) och Borabo deponi (B), vilka även fortsättningsvis bör ligga kvar hos 
Länsstyrelsen eftersom de är av stor regional betydelse. 

Däremot är bedömningen att Hylte kommun kan överta tillsynsansvaret avseende täkter och vindkraft. 
I samband med ny miljö- och naturvårdshandläggare är det lämpligt att utöka tjänsten med dessa 
arbetsuppgifter och som då finansieras av tillsynsavgifter i dessa delar. Överlåtelsen skulle kunna ske 
efter 1 januari 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från 

Länsstyrelsen i Hallands län
 Tillsynsplan och behovsutredning för Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-08 / Stefan 

Andersson
 Länsstyrelsen i Halland beslut omöverlåtelse av miljötillsyn 1996-06-17

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret

Lagstöd
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljötillsyningsförordningen (SFS 2011:13)

Katarina Paulsson Stefan Andersson
Samhällsbyggnadschef Miljöchef
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillsynsplan med behovsutredning

2020 -2022                          FÖRSLAG
för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom nämndens ansvarsområde (miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, m.fl) 

HYLTE KOMMUN 2019-08-28

29 (159)



Nivå: Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument
Antagen: 2019 –xx
Ecos: Dnr 2019– 483, Platina: Dnr 2019 SBN00248 
Reviderad: 2019-08-08, Ansvarig ägare: Miljöchef
T:\SBK\Samhällsbyggnadskontoret\3. Miljöenheten\01 Tillsyns- och Kontrollplan\Miljö- och 
hälsoskydd\Tillsynsplan och behovsutredning 2020-2022\Förslag till SBN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning och bedömning 3

Inledning 4

Miljöbalken 5

Miljömål 5

Behovsutredning  2020 – 2022 6

Tillsyn enligt miljöbalken 7

Hälsoskydd 9

Livsmedelslagen 10

Myndighetsutövning/uppgifter 11

Behovsutredning 12

Beräkning av resursbehov, miljöbalken, planering, naturvård och alkohol 15

Planering 16

Kalkning/ Naturvård 16

Alkohollagen, tobakslagen, och receptfria läkemedel 16

Beräkning av resursbehov, Livsmedel och vatten 16

Sammanfattande behov 17

Tillsynsplan 2020 – 2022 17

Personal 18

Transporter 19

Prioriteringar 2020 19

Samverkan 20

Kompetens och fortbildning 20

30 (159)



Tillgänglighet 20

Avgiftsfinansiering 21

Bilaga 1. Listor verksamheter för kontroll, miljöenheten
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Bilaga 4. Utbildningsplan SBK, miljöenheten

Sammanfattning och bedömning 

Samhällsbyggnadsnämndens ska årligen fatta beslut om behovsutredning och tillsynsplan/ 
kontrollplan för myndighetens hela ansvarsområde. Behovsutredningen ska vara treårig och 
ligga till grund för den tillsynsplan/kontrollplan som tas fram för året. 

Den nya behovsutredningen innebär att det uppskattade behovet av tillsynsresurser är 7,2 
handläggare för år 2020. Den största risken för att samhällsbyggnadsnämndens inte ska kunna 
utföra hela myndighetsutövningen är tillgång till kompetent personal. Antalet och typen av 
ärenden är delvis beroende av konjunktur och inriktning på prioriterad tillsyn. 

Miljöenheten har totalt ca 6,5 tjänst som varit fördelat på 8 personer under 2019 (inkl 0,3 
administrativt stöd).  De fast anställda handläggarresurserna fördelas ungefärligt idag med 1 
handläggare på livsmedelskontroll och 4 handläggare i huvudsak på miljöbalkstillsyn och 0,2 
inhyrd alkoholhandläggare (avtal uppsagt). 

Behovsutredningen tillsammans med tillskjutna medel i förslag till REP visar att tillsyns-
resurserna beräknas motsvara ungefär de lagkrav som finns inom området under 2020 för att 
klara hela tillsynsuppdraget och en medverkan i kommunens planprocess.

Tillsynen inom miljöbalksområdet kommer fortsatt att ha ett stort fokus på verksamhets-
utövares egenkontroll. Dessa tillsynsinsatser anknyter till nationella miljökvalitetsmål. 
Tillsynsinsatser kommer också att läggas på enskilda avlopp inom miljömålet  ingen 
övergödning. Fastighetsägare med avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav bör i 
första hand koppla in sig på det kommunala spillvattennätet i det fall det är möjligt, i andra 
fall uppgradera avloppsanläggningen till att motsvara moderna krav.
Inom livsmedelslagens område visar behovsutredningen att samhällsbyggnadsnämnden under 
2020 bedöms klara tillsynsuppdraget. 

Inom området alkoholtillsyn, tillsyn av folköl och tobak, och receptfria läkemedel visar 
behovsutredningen att samhällsbyggnadsnämnden behöver mer resurser för att bedriva den 
tillsyn och kontroll som ligger inom nämndens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden 
har tidigare köpt 0,2 tjänst hos Halmstads kommun, men avtalet är uppsagt och i skrivande 
stund är det oklart vilken lösning det blir. Även en ny utökad lagstiftning (tobakslagen) gör att 
behovet av handläggarresurser till prövning och tillsyn ökar.
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Inledning 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynen utgör en
avgörande faktor när det gäller förverkligandet av miljöbalkens regelverk och de
miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller efter 
behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 

Register för samhällsbyggnadsnämndens tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i 
ärendehanteringssystemet Ecos, från augusti 2018 uppgraderat till Ecos 2. Utifrån behovs-
utredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad 
tillsynsplan. Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om behovsutredning och tillsynsplan.  
Antalet och typen av ärenden beror på konjunktur och inriktning på prioriterad tillsyn.

I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som 
krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen efterlevs inom alla led i  livsmedels-
produktionen. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa likriktning och kvalitet. För att 
klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver 
behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bland annat i 
EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004.  Den operativa kontrollmyndigheten ska 
ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av samhällsbyggnadsnämnden. 

Enligt alkohollagen ska kommunerna upprätta en tillsynsplan för verksamheten som planeras 
under året. Krav på behovsutredning finns inte. Behovsutredningen omfattar all tillsyn och 
ärendehandläggning som ingår i samhällsbyggnadsnämndens uppdragsområde enligt 
reglementet. Inom samtliga delar ingår även information och rådgivning till 
verksamhetsutövare, kommuninvånare samt andra kontor och myndigheter. 

Miljöenheten i Hylte kommun har även ansvaret för flera områden än många andra 
miljöenheter som B-tillsyn miljöbalken, naturvårdsfrågor, kalkning, alkohol- och 
tobakstillsyn, receptfria läkemedel, smittskyddslagen, lagen om foder och animaliska 
biprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Det tar tid i anspråk och bör 
tas med vid jämförelser.

Det finns några olika sätt hur man gör en tillsynsplan och beräknar resursbehovet. Här har vi 
främst hämtat inspiration och exempel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Södertälje och Kävlinge kommuner. Som mindre kommun har troligen Hylte kommun en 
förhållandevis större andel administration och tid för inläsning då man har färre objekt att 
fördela ”overhead”- kostnader på.
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Miljöbalken
Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning samt leda till att 
miljökvalitetsmålen uppfylls. ”Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ 
eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse”.  ”Tillsynsmyndigheten skall dessutom, 
genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att 
balkens ändamål skall kunna tillgodoses.” (26 kap 1§ miljöbalken).

Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn har också en viktig funktion genom att se till att alla 
verksamheter som faller under miljöbalken eller livsmedelslagen, följer gällande regelverk 
och därmed motverka snedvriden konkurrens.

Ansvarsområdet är mycket brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områ-
den, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador/ 
efterbehandling av förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. 

Förutom en mycket omfattande lagstiftning, bland andra miljöbalken och livsmedelslagen 
med förordningar och EU-lagstiftning arbetar miljöavdelningen mot ett antal statliga 
myndigheter och måste hålla sig á jour med dessa myndigheters föreskrifter, allmänna råd och 
andra anvisningar.

Miljömål
Med utgångspunkt från de nationella och de regionala miljömålen ska kommunens 
tillsynsinsatser leda mot att miljömålen uppfylls och att utvecklingen styrs mot ett 
hållbart samhälle. Tillsynsbehovet beror på antal och typ av verksamheter som 
finns i kommunen.

Hylte kommun är präglat av skog och vatten där vattenkvaliteten påverkas av mänsklig 
aktivitet i form av dagvatten från tätorterna, utsläpp från industriverksamheter och enskilda 
avlopp samt utsläpp från det odlade landskapet. Därför är miljömålet Ingen övergödning 
särskilt viktigt. Uppdraget är att våra olika vatten ska uppfylla miljökvalitetsnormen en god 
ekologisk status. Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn omfattar bland annat enskilda avlopp 
och hantering av gödsel och av bekämpningsmedel i lantbruket. Nämnden har också ett 
tillsynsansvar för dagvatten från våra tätorter. Detta arbete har också betydelse för miljömålen 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker samt Hav i 
balans.
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Miljömålet God bebyggd miljö innebär att vår dagliga livsmiljö ska vara god och 
hälsosam, det gäller både inre och yttre miljö. Bostäder såväl som skolor och andra 

offentliga lokaler ska vara hälsosamma med en god luftväxling, låga radonhalter 
och en god ljudmiljö, inomhusmiljön ska vara fri från fukt och mögel och 

byggnadsmaterial ska inte avge ämnen som ger de som bor eller vistas i byggnaderna 
allergiska besvär eller andra obehag. I offentliga lokaler ska städningen vara tillräcklig. Det 
ska finnas en effektiv avfallshantering som är enkel att använda för att uppnå en ökad grad av 
återvinning. Det ska finnas natur och miljöer lämpliga för rekreation i bostäders närhet. 
Tillsynen omfattar det som vi kallar hälsoskydd, men även deltagande vid planering och 
uppförande av bostäder, skolor och annan bebyggelse är av stor betydelse för arbetet mot 
miljömålet.

Miljömålet Giftfri miljö handlar bland annat om att minska exponeringen för 
kemiska ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön, att områden som är 
förorenade åtgärdas så att de inte utgör ett hot mot människor eller miljö och att 
information om kemiska produkters innehåll görs tillgänglig så att konsumenten 

kan välja produkter med mindre farliga ämnen. Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn omfattar 
bland annat försäljning och märkning av kemiska produkter samt kontroll av skyddande 
förpackningar i handeln, användning av hälsopåverkande kosmetiska och hygieniska produk-
ter i olika hygiensalonger såväl som hantering av farligt avfall i olika verksamheter och efter-
behandling av förorenade områden.

Behovsutredning  2020 - 2022
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över minst en gång per år. 

De olika objekttyperna som är i behov av regelbunden tillsyn har delats upp i mindre grupper 
vars tillsynsbehov är likartat. Vi har försökt bedöma tillsynsbehovet utifrån risk och relevans 
för miljömålen. För vissa typer av objekt har vi bedömt att tillsynsbehovet är mer tillfälligt 
och begreppet kampanjtillsyn har införts för en del objekt.  

En regelbunden tillsyn leder förhoppningsvis till en ökad medvetenhet och en fungerande 
egenkontroll hos de inspekterade företagen. Detta bör leda till en viss minskning av tillsyns-
behovet i framtiden. Å andra sidan växer kommunen och det etableras flera verksamheter, 
vilket leder till ett ökat tillsynsbehov. Miljöenheten uppdaterar behovsutredningen varje år för 
att fånga upp sådana förändringar över tid.
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MILJÖENHETENS TILLSYNSUPPDRAG

PLANERAD OCH HÄNDELSESTYRD TILLSYN/KONTROLL

Tillsyn enligt miljöbalken
Samhällsbyggnadsnämndens befogenheter inom miljöbalkens område regleras i huvudsak i 26 
kap miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning och information 
skapa förutsättningar för att balkens syfte och ändamål ska kunna tillgodoses.

I kommunen finns både C-verksamheter (anmälningspliktiga) och mindre miljöfarliga 
verksamheter som inte är anmälningspliktiga (så kallade u-verksamheter), se bilaga 2.           
U -verksamheter är inte skyldiga att anmäla vare sig när de startar en verksamhet eller när de 
avslutar sin verksamhet, varför miljöenheten regelbundet genom olika metoder genomför 
inventeringar av sådana verksamheter. Inom gruppen u-verksamheter ingår bl.a. 
fordonsverkstäder, golfbanor, mekaniska verkstäder, däckföretag, tandläkare och många andra 
verksamheter med olika inriktning.

I kommunen finns omkring 55 C-verksamheter (anmälningspliktiga) och ca 170 mindre 
miljöfarliga verksamheter som inte är anmälningspliktiga (så kallade u-verksamheter). Dessa 
mindre miljöfarliga verksamheter är inte skyldiga att anmäla vare sig när de startar en 
verksamhet eller när de avslutar sin verksamhet. Det är därför mycket svårt att hålla detta 
register helt uppdaterat. Utöver dessa finns det cirka 120 hästgårdar vars gödselhantering 
faller under miljöbalkens tillsyn

C-verksamheterna har ett lagstadgat krav på en framtagen egenkontroll enligt förordningen 
om verksamhetsutövares egenkontroll. En stor del av tillsynen på dessa företag innebär att 
kontrollera företagets egenkontroll, så kallad systemtillsyn. Förutom C-verksamheternas 
egenkontroll, kontrolleras bland annat lagring och användning av kemikalier, hantering av 
avfall inklusive farligt avfall, avloppssystem med slam- och oljeavskiljare mm. 

Tillsynen av cisterner har till större delen gått till räddningstjänsten. SBN har kvar tillsynen 
inom vattenskyddsområden. Många av cisternerna finns på lantbruken och kontrolleras i 
samband med lantbrukstillsynen.

Miljöenhetens tillsyn av kemiska produkter sker både i handeln och på miljöfarliga verk-
samheter. Tillsyn av kemiska produkter på miljöfarliga verksamheter sker inom ramen för den 
ordinarie tillsynen. Vid inspektioner kontrolleras vilka kemiska produkter som används, hur 
de används och om företagen har undersökt möjligheterna att byta ut dem mot mer 
miljövänliga alternativ. 

Enligt miljöbalkens försiktighetsprincip ska verksamheter välja kemiska produkter som är 
mindre farliga både för miljö och hälsa och minska förbrukningen så långt som det är möjligt. 
Miljöenheten hanterar även anmälnings- och tillståndsärenden gällande spridning av kemiska 
bekämpningsmedel samt information om användning av biocider.
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Hästgårdarnas tillsyn syftar främst till att gårdarna skall ha en godkänd hantering av stallgöd-
sel. Finns det fler än två hästar (djurenheter) på en gård, krävs en tät lagring av gödsel för att 
förhindra förorening av mark och vatten. Detta är särskilt viktigt i områden med genom-
släppliga jordar på grund av risken för förorening av grundvattnet.

Tillsynen på lantbruk är även inriktad på bland annat lagring och hantering av växtskydds-
medel, kontroll av besprutningsjournaler samt övrig hantering av kemikalier och avfall. Även 
lagring och användning av gödselmedel mm kontrolleras vid tillsynen.

Idag finns det byggt ca 20 st. vindkraftverk i kommunen och tillstånd finns för ytterligare 
22st. Tillsynen på dessa omfattar kontroll av att verksamheterna följer de villkor som givits i 
samband med etableringen, hanteringen av farligt avfall och kemikalier mm som används vid 
service.        

Idag finns det ca 1830 enskilda avlopp som slamtöms (2019) i kommunen. Enligt vatten-
myndigheten behöver kommunen ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som 
bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status. De enskilda avlopp som inte har trekammarbrunn med efterföljande 
rening som infiltration eller markbädd, har mer eller mindre direkt utsläpp till någon form av 
recipient. Det hamnar till slut i vattendragen, där de kan bidra till att vattendraget inte uppnår 
kvalitetsmålet god ekologisk status. 

Havs- och vattenmyndigheten anser att kommunerna bör inventera de enskilda avloppen inom 
kommunen med en takt av 5% per år. Med ca 100 inventerade avlopp per år (motsvarande ca 
0,3 tjänst, bedöms kunna klara detta). 

Miljöenheten har tillsammans med kommunens VA-avdelning de senaste åren arbetat med att 
koppla in en del av de enskilda avlopp som ligger i närheten av kommunala avloppsledningar 
och inom skyddsområde för vattentäkt. Det är ett arbete på sikt och det kommer att ta flera år 
innan alla fastigheter som kan, verkligen är inkopplade på det kommunala avloppsnätet. 
Under 2020 kommer miljöenheten att kräva uppgradering av en del av de enskilda 
anläggningar som inte uppfyller dagens reningskrav och som ligger inom skyddsområden för 
vattentäkt eller nära Nissan med biflöden. I samhällsbyggnadsnämndens tillsynsansvar ingår 
också dagvatten inklusive ledningsnätet som avleder dagvattnet till recipienten.  

Miljöenheten arbetar även med avfallsfrågor och förorenad mark. I kommunen finns ett antal 
områden där verksamhet bedrivits och som är förorenade. Förorenad mark kan ha uppstått 
genom till exempel olyckor, att tidigare industrier förorenat marken eller att avfall av olika 
typer har grävts ner (deponier). Många ämnen är långlivade och kan ansamlas och spridas i 
miljön. Människor, djur och växter kan skadas bland annat genom kontakt med föroreningar 
via mark eller indirekt via vatten från förorenade områden. Förorenade områden har 
inventerats av länsstyrelsen. 

36 (159)



Andra arbetsområden är även t.ex. tillsyn på köldmedia, främst genom granskningar 
årsrapporter, tillsyn på vindkraftverk och strandskydd, båttvätt i hamnar och energi-
effektivisering på verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämndens har också ett tillsynsansvar enligt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. I kommunen finns idag 4 försäljningsställen som samhällsbyggnads-
nämndens har tillsyn över.

Hälsoskydd

Inom området bedrivs planerad tillsyn både på icke anmälningspliktiga och anmälnings-
pliktiga verksamheter. Till de senare ingår skolor, förskolor och liknande verksamheter, 
bassängbad upplåtna åt allmänheten samt verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta. Liksom inom området miljöskydd finns 
verksamheter inom hälsoskyddsområdet som regelbundet måste inventeras, då de inte har 
skyldighet att anmäla eller avanmäla sitt företag. Sådana verksamheter är t.ex. frisörer, 
massageverksamheter, nagelbyggare, hotell och vandrarhem, vårdboenden, LSS-boenden och 
flerfamiljshus.

Tillsyn inom hälsoskyddsområdet handlar om att förebygga och undanröja olägenheter för 
människors hälsa. Tillsynen omfattar ett brett arbetsområde som inkluderar allt från problem 
med buller, lukt, fukt, mögel, radon och ventilation till tillsyn av hygieniska lokaler. Olika 
verksamheterna ska besökas med olika tidsintervall med hänsyn till vilka hälsorisker som finns 
och vilka erfarenheter miljöenheten har från tidigare tillsyn.

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt miljöbalken också ägna särskild uppmärksamhet åt; 
1) byggnader som innehåller en eller flera bostäder, 2) lokaler för undervisning, vård eller 
annat omhändertagande, 3) samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4) hotell, 
pensionat och liknande lokaler, 5) idrottanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, 
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars 
utnyttjas av många människor, 6) lokaler där almänheten erbjuds hygienisk behandling, 7) 
lokaler för förvaring av djur.

Miljöenheten arbetar med förebyggande tillsyn av trafikbuller och hanterar klagomål på buller 
från installationer, musikanläggningar m.m. En stor del av tillsynen inom hälsoskyddsområdet 
är händelsestyrt, d.v.s. beror av inkommande ärenden. Sådana ärenden rör ofta bostads-
klagomål som handlar om dålig ventilation, mögel, lukter, temperatur eller fukt.

För att förebygga en dålig inomhusmiljö gör miljöenheten tillsyn på flerbostadshus, där 
fastighetsägarens egenkontroll kontrolleras. Radonhalten ska klara riktvärdet < 200Bq/m3 
luft. Information finns på hemsidan, och tillsynsområdet befinns vara i linje med miljömålet 
God bebyggd miljö.
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Antalet och karaktären av inkommande ärenden till miljöenheten varierar under året. Vissa 
ärenden kräver stora insatser i form av utredningar och kontakter med den som klagat och 
ibland den som är föremål för klagomålet. Klagomålsärenden rör förutom bostadsklagomål 
också eldning, störande djur, nedskräpning och buller.

Inom hälsoskyddsområdet räknas också den tillsyn som följer av Tobakslagen, att det är 
förbjudet att röka i lokaler och på skolgårdar för skola och motsvarande för barnomsorg samt 
på restauranger och andra serveringsställen. Miljöenhetens tillsyn inom det här området får 
inte avgiftsfinansieras.

Miljöenheten har även tillsynsansvar  utifrån strålskyddslagen .

Livsmedelslagen
Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att: 

 maten är säker, 
 livsmedelshanteringen är redlig, 
 livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och 

kompetent. 

Livsmedelskontroll utförs enligt den riskklassning som årligen genomförs i enlighet med 
livsmedelsverkets regler. I Hylte kommun finns 151 (sep 2019) livsmedelsverksamheter. 
Många av dessa är mindre verksamheter med ett kontrollbehov enligt riskklassificeringen på 
mindre än två timmar per år. Mindre verksamheter kan få kontroll med längre intervall än de 
större. Större verksamheter får kontrollbesök minst en gång per år. 

Miljöenheten har upprättat en flerårig kontrollplan där samtliga registrerade livsmedels-
verksamheter i kommunen finns med. Planeringen av kontroller gäller för 2020- 2022 och 
uppdateras löpande. Under 2020 planerar Miljöenheten att genomföra omkring 110 kontroller 
med en total planerad kontrolltid på drygt 400 timmar

Livsmedelsverksamheterna betalar en årlig fast kontrollavgift som baseras på 
risklassificeringen.

I kontrollplanen för livsmedelstillsynen finns en mer detaljerad planering. Där finns skrivet 
om det är tänkt att strukturera och fördela det operativa arbetet, till exempel rutiner och 
instruktioner för olika arbetsuppgifter.

För verksamheter som har sådana brister att extra kontroller krävs för att uppnå en god 
hantering, utförs så kallad extra offentlig kontroll. För extra offentlig kontroll tas en extra 
timbaserad avgift ut, beroende på hur lång tid handläggningen tagit.
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Det kommunala dricksvattnet faller under livsmedelslagstiftningen. Hylte kommun har 7 egna 
anläggningar för beredning av vattnet. Tillsynen som bedrivs innebär att granska VA-
enhetens egenkontroll samt att handlägga eventuella klagomål på dricksvattenkvalitet. 

Läkemedel
Samhällsbyggnadsnämnden har också tillsynsansvar enligt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollerna av att 
regelverket följs och Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och sanktions-
möjligheter. Arbetet med kontrollen innebär att hålla register och rapportering från 
Läkemedelsverket. De verksamheter som säljer receptfria läkemedel är nu 4 till antalet.

MYNDIGHETSUTÖVNING/UPPGIFTER
Utöver planerad och händelsestyrd tillsyn och kontroll har miljöenheten andra arbetsuppgifter 
som tillsynsmyndighet. Av tillsynen som bedrivs följer att ärenden kan bli överklagade till 
högre instans, då miljöenheten ska överlämna ärendet samt yttra sig i nästa instans. Ärenden 
kan också medföra påföljder där miljöenheten är skyldig att åtalsanmäla eller begära 
utdömande av en miljösanktionsavgift.

För sådana verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kallas miljöenheten ibland 
till samråd eller bör yttra sig när det handlar om nya verksamheter eller nya tillstånd. 
Miljöenheten har även en myndighetsfunktion inom kommunen när översiktplaner och 
detaljplaner ska granskas eller det ska tas fram nya program/avtal inom enhetens 
tillsynsområden såsom städning, utformning av förskola, hemvård eller mikroplaster.

Till miljö- och byggnadsnämndens arbetsområde tillhör även smittspårning vid vissa 
sjukdomar såsom legionella eller spårning av osäkra livsmedel exempelvis vid uppgift om 
matförgiftningar (s.k objektburen smittspridning), eller då uppgifter inkommer genom EU-
gemensamma varningssystem, s.k. RASFF. Sådana ärenden ska hanteras utan dröjsmål.

Till större delen utförs tillsyn med stöd av miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen, men 
förvaltningslagen säger också att en myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och 
annan liknande hjälp till enskilda inom myndighetens verksamhetsområde. Rådgivning ska 
också ges enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Myndigheten ska också vara 
tillgänglig, samarbeta med andra myndigheter, handlägga ärenden snabbt och garantera 
rättssäkerhet för den enskilde.

Detta innebär att miljöenheten lägger ner tid på att besvara frågor från både allmänheten och 
från verksamhetsutövare samt ta fram information för att förebygga risker för olägenhet för 
människors hälsa och för miljön. Miljöenheten besvarar även ett stort antal remisser från 
kommunens byggenhet och årliga enkäter från Länsstyrelsen och de centrala myndigheterna 
om den utförda tillsynen under året.
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Behovsutredning

Tillsynen som bedrivs av samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa syftet med miljöbalken 
och dess följdlagstiftning samt leda till att miljökvalitetsmålen uppfylls.
”Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig 
utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse”. ”Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information 
och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna 
tillgodoses.” (26 kap 1§ miljöbalken).
Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn har också en viktig funktion genom att se till att alla 
verksamheter som faller under miljöbalken eller livsmedelslagen, följer gällande regelverk 
och därmed motverka snedvriden konkurrens.

Ansvarsområdet är mycket brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador/ 
efterbehandling av förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer samt avfall och producentansvar.
Förutom en mycket omfattande lagstiftning, bland andra miljöbalken och livsmedelslagen
med förordningar och EU-lagstiftning arbetar miljöenheten mot ett antal statliga myndigheter 
och måste hålla sig á jour med dessa myndigheters föreskrifter, allmänna råd och andra 
anvisningar

Grund för beräkning av resurser och tid gemensamt för samtliga ämnesområden.
Det finns några olika sätt hur man beräknar resursbehovet, se exempel nedan. Som mindre 
kommun har troligen Hylte kommun en förhållandevis större andel administration och tid för 
inläsning då man har färre objekt att fördela ”overhead”- kostnader på. Hylte har också även 
har mindre samordningsfördelar än större kommuner med fler liknande objekt, vilket gör att 
vi behöver mer tid per objekt och behöver mer tid för administration.

Samhällsbyggnadskontoret har för att få fram behovet använt sig av SKL:s (Sveriges 
kommuner och Landsting) bedömning av tidsåtgång för att få en uppfattning om rimligheten i 
de tider som satts för olika arbetsuppgifter. Det har sedan legat till grund för de 
tillsynsavgifter som också tas ut efter beslut i Kommunfullmäktige. Detta även för att få en 
kostnadsneutral kostnad för tillsynen mellan olika kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetsuppgifter är av olika karaktärer.
• Planerade arbetsuppgifter (fakturerbart)
• Planerade arbetsuppgifter (ej fakturerbart)
• Händelsestyrda arbetsuppgifter (fakturerbart)
• Händelsestyrda arbetsuppgifter /övergripande (ej fakturerbart)

Planerade arbetsuppgifter (fakturerbart)
Det är den planerade tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden planerar och som fullmäktiges 
taxor bestämmer. Av den kommunala taxan framgår antalet tillsynstimmar respektive 
verksamhet ska ha. Det är kontorets uppgift att se till att vi levererar rätt mängd tillsyn i 
förhållande till taxan

40 (159)



Planerade arbetsuppgifter (ej fakturerbart)
Det här är arbetsuppgifter som medverkan i olika arbetsgrupper externt och internt och visst 
strategiskt miljöarbete som härrör till kontorets tillsyn.

Händelsestyrda arbetsuppgifter (fakturerbart) 
Det är tillsyn som sker i form av anmälningar/ansökningar, befogade klagomål mm. Det är 
tillsyn som vi inte kan styra över och volymerna kan variera år från år. Planeringen utgår från 
ett ”medianår”. Volymförändringar som kommer plötsligt, t.ex. befogade klagomål kan vara 
svårt att beräkna tidsmässigt.

Enligt reglementet ska kontoret medverka i planeringsprocessen. Kontorets arbetssätt idag är 
att medverka i samtliga planuppdrag som samhällsbyggnadskontoret initierar. Kontoret tar 
även initiativ till och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågorna i bygglovsprocessen. 

Händelsestyrda arbetsuppgifter/ämnesgruppsspecifikt (ej fakturerbart)
Det kan vara uppgifter som åligger kontoret utifrån reglementet eller lagstiftningen eller som  
är en ren service eller information och som sker utanför lagstadgat område. Service ska vara 
anslagsfinansierat. Ex är obefogade klagomål, remissyttranden, arbetet med ombyggnad av 
Hylte och Rydö damm, miljötillstånd, arbete med framtagande av vissa detaljplaner.

Händelsestyrda arbetsuppgifter/övergripande (ej fakturerbart)
Det är tid som läggs på olika övergripande ”administrativa” kontorsgemensamma 
arbetsuppgifter. Exempel på sådana arbetsuppgifter är:

• Verksamhetsplanering
• Kvalitetsarbete
• Revisioner
• Register och arkivvård
• Fakturering
• Arbete med styrdokument
• Nämndrelaterat arbete
• Informationsinsatser/ 
• Dataservice och tekniskt arbete
• Ecos
• It - samordning/best. av konton etc
• Allmänna kontorsgöromål
• Arbetsplatsträffar
• Medarbetarsamtal/lönesamtal
• Rekrytering
• Handledning vid exjobb/nyrekrytering
• Enskilda uppdrag
• Interna/ Kommungemensamma projekt
• Tidsregistrering (I-tid)
• Allmänt stöd, dvs stöd mina arbetskamrater, arbetsuppgifterna är sådana som kontoret 

initierar själva för att utveckla verksamheten men det är även arbetsuppgifter som 
kommer från andra kontor inom kommunen och där kontoret har en roll och förväntas 
delta. Reglementet säger även här att kontoret ska delta och tillföra synpunkter utifrån 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.
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Exempel: bild från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Exempel: Södertälje kommun

Typ av tid Kommentar Antal timmar
Faktisk arbetstid Semester borträknad 1800
Egen och gemensam Sjukfrånvaro, VAB, tjänstledighet, friskvård, 

kompetensutveckling, externt och internt 
arbete, APT, facklig tid, driftmöten, 
nätverksträffar, externa projekt, 
verksamhetsplanering, internkontroll, 
verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, 
hemsida, helgdagar

600

Planerrad tillsyn Tillsyn enligt tillsyn- och kontrollplan, Fasta 
årliga tillsynsavgifter

600

Händelsestyrt arbete 

Tillsynsrelaterat arbete

Inkommande ärenden, klagomål, uppföljande 
tillsyn 

Remisser, registrering och service, 
dokumentation, registervård

600
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Beräkning av resursbehov, miljöbalken, planering, naturvård och alkohol

Hylte kommun behöver ca 5100 timmar per år för tillsynstid enligt miljöbalken enligt den 
behovsutredning som gjorts. Där ingår förutom miljötillsyn även tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Utfallet av behovsutredningen beror till stor del på vilket tillsynsintervall vi sätter på de olika typerna 
av verksamheter. Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1. 

En mer detaljerad beräkning av det bedömda tillsynsbehovet finns i bilaga 3.

Tillsynsområde Planerat 
2020

Bedömt 
behov 
2020

Differens Bedömt 
behov 
2021

Bedömt 
behov 
2022

B-verksamheter 350 350 0 500  500*

C-verksamheter (MB) 370 370 0 370  370

Miljöskydd övrigt (U) 1650 1650 0 1650 1650

Miljöskydd avlopp 850 850 0 850 850

Hälsoskydd 880 880 0 880 880

Planering ** 140 140 0 140 140

Naturvård/kalkning *** 500 500 0 500 500

Alkohol, Tobak Läkemedel **** 360 360 0 360 360

Antal handläggare 5,1 5,1 0 5,1 5,2

Tabell 1. Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsynsbehovet anges i 
timmar. Planerad tillsyn för en heltidshandläggare beräknas till 1000 timmar per år. 

*Vid övertagande av ytterligare miljötillsyn (B) från Länsstyrelsen (Vindkraft, grustäkter).

**Uppskattat planerat behov till internt planstöd/granskning

*** Kommunfullmäktige tillsatt 0,5 handläggare

****Huvuddelen av arbetet, med tillsyn av alkohol- och tobakslagen köps ev in. Oklart idag, 
kan läggas över till ANK. Antingen ca 360h (egen regi)  eller ca 80h/år

Ny 1,0 handläggartjänst söks för Naturvård/kalkning, Alkohol, Tobak Läkemedel och visst 
miljöskydd. Är inräknat.
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Planering

Enligt reglementet ska kontoret medverka i planeringsprocessen. Kontorets arbetssätt idag är 
att medverka i samtliga planuppdrag som samhällsbyggnadskontoret initierar. Kontoret tar 
även initiativ till och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågorna i bygglovsprocessen.

Kalkning/ Naturvård

Kalkning sker av ca 90 % av sjöytan inom Hylte kommun. Hylte kommun står som 
huvudman för de flesta kalkningsinsatserna, vilket omfattar omkring 1 - 1,5 milj kr varje år. 
Kalkning sker enligt Länsstyrelsen i Hallands läns kalkningsplan. Verksamheten är frivillig 
men fyller en stor funktion för att upprätthålla det biologiska livet i kommunens vattendrag. 
Kommunfullmäktige har anslagit medel för att inrätta en 0,5 tjänst som miljö- och 
naturvårdsutvecklare från 1/1 2020.

Alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynen ska säkerställa syftet med alkohollagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel 
och dess följdlagstiftningar. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningarna 
och meddelade villkor i tillstånd följs. Myndigheten ska också vidta de åtgärder som behövs 
för att åstadkomma rättelse men även arbeta förebyggande genom rådgivning, information 
och liknande för att skapa förutsättningar för att lagarnas syfte och ändamål tillgodoses. Det 
gäller bland annat rökfria miljöer.

Avtalet med Halmstads kommun om hjälp med tillsyn av alkohol och tobakslagstiftningen är 
uppsagt. Det är i dagsläget oklart vilken lösning det blir. Även tobakslagen har utökats med 
krav på tillståndsprövning av försäljningsställen, vilket medför ökat arbete för miljöenheten.

Beräkning av resursbehov, Livsmedel och vatten
Som mindre kommun har Hylte kommun en förhållandevis större andel administration och tid 
för inläsning då man har färre objekt att fördela ”overhead”- kostnader på. 

I livsmedelsinspektörens arbete ingår i större utsträckning också att planera och redovisa 
kontrollen direkt till Livsmedelsverket utifrån den detaljerade lagstiftning som finns. 
Kontrollbehovet är beräknat enligt den modell för riskklassificering som Livsmedelsverket 
har tagit fram. En mer detaljerad beräkning av det bedömda behovet finns i bilaga 2 
(kontrollplan för livsmedelskontrollen), tabell 2.

Hylte kommun behöver ca 400 timmar per år för planerad kontroll enligt livsmedelslagen. 
Kontrollbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 2. Hylte har 153 
verksamheter att utöva livsmedelskontroll över, varav många små. Det har även varit flera nya 
verksamheter under året, 14 st och 18 har slutat, vilket ger extra arbete.
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Genomsnittet i Hallands län är 135 verksamheter/inspektör. För att nå en lämplig 
arbetsbelastning bör antalet objekt per inspektör vara runt 120, vilket gör att 
livsmedelskontrollen bör få ökade personella resurser, bedömt till 0,1 tj/år. 

Tabell 2. Livsmedelskontroll.

Tillsynsområde Planerat 
2020

Bedömt 
behov 
2020

Differens Bedömt 
behov 
2021

Bedömt 
behov 
2022

Livsmedel 420 420 0 400 360
Antal handläggare 1,1 1,1 0 1,0 0,9

Sammanfattande behov

Hylte kommun behöver 2019 totalt ca 5100 timmar per år för tillsyn enligt miljöbalken m m 
(exkl livsmedel och vatten), enligt den behovsutredning som gjorts. Utfallet av behovs-
utredningen beror till stor del på vilket tillsynsintervall vi sätter på de olika typerna av 
verksamheter. Mestadels följer det den lägre gränsen av ambition på tillsyn som SKL har satt 
upp som rimligt för att uppfylla lagens krav och kostnadsneutralitet mellan kommuner. Detta 
är också den tillsyn med avgift som Kommunfullmäktige har tagit beslut om. 

Livsmedelsverket har på förslag att omklassa mindre verksamheter vilket skulle innebära att 
Hylte kan komma att förlora en betydande del av nuvarande finansiering, vilket vore 
bekymmersamt.

Tillsynsbehovet och de tillgängliga resurserna fördelar sig enligt tabell 1 och 2. Det innebär 
ett behov av totalt ca 6,2 tj handläggarresurser(varav 0,5 naturvårdsutvecklare +0,4 
alkoholinspektör + 1,1 livsmedelsinspektör).  Därutöver behövs administrativt stöd 0,4 tj 
(registrering in och ut, arkivföring, fakturering m m) behövs för en effektiv ärendehantering. 
Idag sköts det av handläggarna. Utöver detta finns 1,0 miljöchef. Det bedöms motsvara 
lagstiftningens krav på nämnden om att skjuta till nödvändiga personella resurser. En mer 
detaljerad beräkning av det bedömda tillsynsbehovet finns i bil 1.

Tillsynsplan 2020 - 2022
Miljöenhetens tillsyn och kontroll styrs av regler i miljöbalken, strålskyddslagen, livsme-
delslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, tobakslagen samt lagen om foder 
och animaliska biprodukter. 

Kommunens del i tillsynen är en länk i det nationella tillsynsarbetet. För den centrala 
tillsynsvägledningen står ett antal statliga myndigheter, bl.a. Naturvårdsverket, Livs-
medelsverket, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket. Länsstyrelsen är regional 
tillsynsmyndighet och har ansvar för tillsynsvägledning åt kommunerna såväl som ett ansvar 
för att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn och kontroll.
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Utöver den planerade tillsynen som redovisas i denna plan, utförs mycket så kallad oplanerad 
eller händelsestyrd tillsyn. Det handlar om anmälningar av värmepumpar, spridning av 
bekämpningsmedel eller anmälan av C-verksamheter, skollokaler m fl. Vidare hanteras 
klagomål, remisser från plan och bygg, länsstyrelse, mark- och miljödomstol mm, information 
och upplysningar till allmänheten och verksamheter mm. Utbildning, administration, 
planering, uppföljning, samordning intern och externt mm. 

Personal
Miljöenheten kommer under 2019 att ha 5 handläggare (för miljö och livsmedel m m), hyra in 
0,2 alkoholhandläggare (t o m okt 2019 sedan oklart), ett administrativt stöd på 0,3 och 1,0 
chef samt. Totalt 6,5 tjänster fördelat på 9 personer. Två handläggare kommer under ett år 
2019 -20 att vara föräldralediga och ersätts av två vikarier.

Tabell 3. Personal på miljöenheten jan 2019

Namn Titel Huvudansvar
Veronica Andersson Miljöinspektör Miljöfarliga verksamheter, luft, 

avloppsreningsverk, Industri, 
förorenad mark, m m

Lisette Sparf
(föräldraledig till ½ 2020)

Miljöinspektör Miljöfarliga verksamheter, lantbruk, 
avfall, köldmedier, m m

Patrik Jigsved (vik för LS till 
dec -19)

Miljöinspektör Miljöfarliga verksamheter, avfall, 
lantbruk, köldmedier, m m

Emilia Söderholm Livsmedelsinspektör Livsmedel, dricksvatten, smittskydd, 
m m

Julia Örnstedt 
(föräldraledig till 1/4 2020)

Miljöinspektör
(Hälsoskydd)

Hälsoskydd, offentliga lokaler, 
läkemedel, m m

Jasmine Andersson (vik för 
JÖ t o m dec -19)

Miljöinspektör
(Hälsoskydd)

Hälsoskydd, offentliga lokaler, 
läkemedel, m m

Anna Larsson Miljöinspektör Miljöskydd, avlopp, bilverkstäder, 
bensinstationer, m m

Vakant
(tillsätts jan -20)

Miljö- och 
naturvårdsutvecklare 
50%

Naturvård/kalkning,tobak m m

Vakant Alkholhandläggare 
40%

Tillsyn alkohol, tobak, m m

Vakant
(f n ej bestämd person)

Administratör 40% Administration, registrering, arkiv, 
faktura, blanketter, m m

Stefan Andersson Miljöchef Personal-, ekonomi- och 
verksamhetsansvar, planarbete, 
vindkraft, m m

Handläggarna arbetar i huvudsak med planerad tillsyn/kontroll och inkommande ärenden 
(ansökningar, anmälningar, klagomål etc). Alla handläggare registrerar ärenden och 
handlingar i avdelningens ärendehanteringssystem ECOS i samband med att nya ärenden 
initieras. Inkommande handlingar registreras av miljöassistenten (eller av handläggaren). 
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Fakturering sker genom ECOS årligen (fast avgift) eller i samband med beslut eller avslut av 
ärenden (rörlig avgift). Faktureringen görs av miljöassistenten. En fakturafil ut ur ECOS 
databas skickas till kommunens ekonomisystem för expediering av fakturorna. 

Av behovsutredningen framgår att det finns ett underskott på handläggarresurser inom 
ansvarsområdet. Befintliga handläggarresurser är 5,0 handläggare. För att täcka behovet 2020 
skulle det behövas 6,2 handläggare. Det kommer sannolikt att anställas en miljö- och 
naturvårdsutvecklare under vintern. Kostnadstäckningsgraden är omkring 50%. Genomsnittet 
i Sverige är 33% (SKL), vilket gör att en ökad andel kommunbidrag bör övervägas.

Transporter
Miljöavdelningen förfogar över arbetsbilar som handläggarna använder för resor i samband 
med tillsyn och kontroll och som tillhandahålls av kommunledningskontoret. Det finns även 
tjänstecykel tillgänglig för kortare transporter.

Prioriteringar 2020
Allmänt prioriteras inkommande ärenden, uppföljningar och tillsyn i fallande ordning. Arbetet 
med implementering och utveckling av Ecos 2 (ärendehanteringssystemet) kommer att 
utvecklas. Ny miljö- och naturvårdsutvecklare introduceras i arbetet. 

Inom miljöskyddet prioriteras flera av de större företagen och deras omgivningspåverkan i 
samband med ändrad verksamhet (bl a Derome, Kinnared). Förorenad mark följs upp vid två 
industrier (Swedfast AB, Torup nedlagt och Smurfit Kappa, Brännögård). Tid avsätts för att 
fortsätta med avloppsinventeringen, först i områden nära Nissan.

Mellan 15% och 20% av vuxna i Sverige anger att de har besvär av inomhusmiljön. Det kan 
vara i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Tillsynen inom miljöbalksområdet kommer 
därför fortsatt att ha fokus på hälsoskyddet i form av tillsyn på skolor, förskolor, och på 
fastighetsägares egenkontroll. Alla hyresbostäder har blivit mätta avseende radon. Nu ska 
åtgärder vidtas där det behövs. Dessa tillsynsinsatser anknyter till miljökvalitetsmålet En god 
bebyggd miljö. 

En fortsatt inventering av enskilda avlopp kommer att genomföras inom miljömålet Ingen 
övergödning. Fastighetsägare med avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav bör i 
första hand koppla in sig på det kommunala spillvattennätet i det fall det är möjligt, i andra 
fall uppgradera avloppsanläggningen till att motsvara moderna krav. Ambitionsnivån kommer 
att vara enligt Havs- och vattenmyndigheten att inventera 5% av kommunens enskilda avlopp 
per år, vilket innebär omkring 100 enskilda avlopp/år inom Hylte kommun.

Vad prioriteras ner?

Tillsyn över dagvatten och strandskydd skjuts på framtiden, vissa miljöfarliga verksamheter 
får ett något längre tillsynsintervall och får ta lite längre tid.
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Samverkan
Miljöenheten deltar i olika former av samverkan med andra kommuner och med länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden är medlem i Miljösamverkan Halland. Genom deltagande i 
miljösamverkan kan kommunerna gemensamt ta fram underlag för tillsyn, genomföra 
seminarier och projekt. På så sätt ökar samsynen mellan kommunerna i regionen samtidigt 
som det blir effektivare för alla har gemensamma checklistor och handläggningsrutiner.

Samverkan sker med centrala myndighetersom till exempel Folkhälsomyndigheten, 
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket eller Jordbruksverket när de anordnar nationella 
projekt som samhällsbyggnadskontoret anser lämpliga att delta i. Dessa projekt är viktiga att 
delta i för att få kompetensutveckling och samsyn med andra kommuner.

Kompetens och fortbildning
Miljöenhetens personal ska aktivt delta i utbildningar, seminarier osv organiserade av Livs-
medelsverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Miljösamverkan Halland m.fl. rörande 
information, aktuella samverkansprojekt och lagstiftning inom området. Syftet är naturligtvis 
att hålla sig á jour med det omfattande regelverket samt för att upprätthålla och utveckla en 
fortsatt hög kompetens inom olika tillsynsområden. Varje medarbetare ansvarar för att delta i 
relevanta utbildningar för att hålla sig uppdaterad.

Personalen på miljöenheten har tillgång till aktuell lagstiftning både i pappersform och via 
web-baserade tjänster. Miljöenheten är ansluten till JP Infonet som är en web-baserad tjänst 
som förutom lagstiftning även innehåller förarbeten och kommentarer till lagstiftning samt 
kommenterade rättsfall. 

Tillgänglighet
Personalen på miljöenheten är i princip tillgänglig under kontorstid. Vid inspektioner, möten 
etc. kan telefonsamtal naturligtvis inte tas emot. Då kan den som ringer lämna meddelande för 
att senare bli kontaktad. Handläggare kan också kontaktas per epost. Personalen på 
miljöenheten har ingen beredskap, det är alltså inte säkert att någon handläggare går att nå vid 
eventuellt utbrott, utsläpp av miljöskadligt ämne eller liknande utanför normal arbetstid.

Även under semestertider och under så kallade klämdagar finns personal tillgänglig på 
miljöenheten. Eftersom olika handläggare har olika kompetens, kan alla ärenden inte 
handläggas alltid, utan handläggningen får ibland dröja tills rätt handläggare är på plats. Detta 
är en konsekvens av miljöavdelningens begränsade personalstyrka, varje handläggare har sin 
specialkompetens, men det finns inte resurser för att ha samma specialkompetens på flera 
handläggare.

Avgiftsfinansiering
Tillsyn och kontroll ska vara avgiftsfinansierad i så hög utsträckning som möjligt. Tillsyn och 
kontrollen tar ut avgift som fasta årsavgifter och rörliga avgifter, genom en taxa som träder i 
kraft den 1 januari 2019. Timavgiften är idag (2019) 950 kr/timme. 
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FÖRORD

1. Inledning
Tillgång till bra bostäder i efterfrågade och attraktiva lägen är en nyckelfråga för att Hylte 
kommun ska kunna växa enligt sina mål. En bra bostad är en förutsättning för etablering i 
samhället. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för alla invånare i kommunen att bo i 
bostäder som motsvarar dagens och framtidens behov och efterfrågan. En god 
bostadsförsörjning innebär, förutom bra bostäder, att boende i kommunen har tillgång till dels 
kommunal service och skolor, men även arbete, föreningsliv, natur och kultur.

Hylte kommuns bostadförsörjningsprogram redovisar behovet av bostadsbyggande i 
kommunen. Programmet överblickar även hur det befintliga beståndet av bostäder bör 
utvecklas. Sammantaget fokuserar bostadsförsörjningsprogrammet på hur fler ska få tillgång 
till en egen bostad utifrån de behov som finns. Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för 
hur kommunen tar hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som 
är av betydelse för bostadsförsörjningen. Den demografiska utvecklingen, efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar, är delar som 
inkluderas i Hylte kommuns bostadsförsörjningsprogram.

1.1. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen

Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kommunens uppsatta mål för bostadsförsörjningen. 
Programmet tydliggör även vilka åtgärder som behövs för att nå målen. Hylte kommuns 
bostadsförsörjningsprogram ska vara uppdaterat och analysera förändringar i förutsättningar 
för bostadsförsörjningen, för att möta Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). 

Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen minst vart fjärde år 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Även i Plan- och bygglagen (2010:900) tas 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet upp som ett allmänt intresse som 
kommunerna ska främja vid planläggning. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska enligt lag minst innehålla följande uppgifter:

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål,
 hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kommunen har flera verktyg för att påverka bostadsförsörjningen. Det kommunala 
planmonopolet ger kommunen bestämmanderätt över hur viss mark inom kommunen 
förvaltas. Med en strategisk översikts- och detaljplanering har kommunen därför möjlighet att 
påverka när och var nya bostäder i kommunen ska produceras. Den kommunala rätten till 
bygglovgivning ger även kommunen möjlighet att styra hur nybyggnationer och utbyggnader 
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utformas för att passa in i kommunens målbild för en hållbar bostadsförsörjning. Genom den 
kommunala bostadsstiftelsen Hyltebostäder kan kommunen påverka produktionen och 
förvaltningen av lägenheter i kommunen.

I Sverige är det staten som genom bostadspolitiken sätter spelreglerna för bostadsmarknaden. 
Kommunerna ansvarar för att det finns detaljplanerad mark att bygga på och byggbolagen 
bygger. Ansvaret för en välfungerande bostadsmarknad är därmed ett delat ansvar. 
Kommunerna måste därför ha ett flexibelt förhållningssätt och samarbeta med marknadens 
aktörer för att tillgodose bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska fungera som ett underlag till samtliga aktörer som påverkar bostadsmarknaden.

1.2. Syfte

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ta fram riktlinjer för Hylte kommuns 
bostadsförsörjning. Kommunen vill även med bostadsförsörjningsprogrammet belysa 
förutsättningar för att alla i Hylte kommun ska kunna leva i goda bostäder idag, samt planera 
för framtiden i enlighet med Hylte kommuns Vision 2040.

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att; 

• ange övergripande riktlinjer och förutsättningar för bostadsförsörjningen i Hylte 
kommun, 

• utreda om utbudet av bostäder i kommunen motsvarar efterfrågan, 
• utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska motsvara framtidens 

efterfrågan.

1.3. Avgränsning

Parallellt med bostadsförsörjningsprogrammet arbetar Hylte kommun fram en översiktsplan. 
Översiktsplanen ger en överblick av de kommunala förutsättningarna för bostadsbyggande. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som en fördjupning av delarna i översiktplanen som 
behandlar bostadsförsörjningsfrågor. Det är viktigt att dokumenten kompletterar varandra för 
att tillsammans ge en helhetsbild över när, var och hur nya bostäder ska byggas i Hylte 
kommun.

Bostadsförsörjningsprogrammet för Hylte kommun fokuserar på bostadsbehovet utifrån 
kommunens demografiska förutsättningar idag och i framtiden. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska också kunna ge information till marknaden och 
allmänheten om hur bostadsmarknaden ser ut idag och inom de närmsta åren.

1.4. Ordförklaring

För att definiera småhus och flerbostadshus används statistiska centralbyråns definitioner. 
Med småhus avses bostad i en- eller tvåbostadshus, såsom villa, parhus, radhus eller kedjehus. 
Med flerbostadshus menas bostad i lägenhet och loftgångshus. Övriga hus avser byggnader 
som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga 
bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.
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1.5. Disposition

Hylte kommuns bostadsförsörjningsprogram består av tre delar. Del 1 innehåller Hylte 
kommuns mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Del 2 innehåller en handlingsplan för 
hur kommunen ska uppnå sina mål med bostadsförsörjningen, samt hur kommunen ska följa 
upp bostadsförsörjningsprogrammet. Del 3 innehåller en analys av bostadsmarknaden, vilket 
är underlaget som bostadsförsörjningsprogrammets mål och riktlinjer är baserade på. Del 3 
visar även hur Hylte kommun tar hänsyn till relevanta regionala och nationella mål och 
program inom bostadsförsörjningsområdet.
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DEL 1 – RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

2. Bostadspolitiska mål
Hylte kommun ska vara en kommun att vilja bo i. När demografin förändras behövs en 
flexibel bostadsmarknad som kan möta de bostadsbehov som finns. Bostadsbehov handlar 
dock inte bara om kvadratmetrar och upplåtelseformer. Trygga boendemiljöer med god 
tillgång till samhällsservice är minst lika viktigt för kommunens invånare. Hylte kommun ska 
därför aktivt arbeta för en socialt hållbar samhällsutveckling där bostadsprojekt i kommunen 
genomsyras av en strävan att motverka kriminalitet, segregation och otrygghet. Om det 
dessutom finns möjlighet att nå olika arbetsmarknader utan att behöva flytta får den lokala 
attraktiviteten en ännu större betydelse för valet av boendekommun.

Hylte kommuns tre övergripande målsättningar med bostadsförsörjningen, med utblick mot år 
2040, är följande:

• Mål 1 - Varierat bostadsutbud som motsvarar Hylte kommuns förändrade demografi 
och dess behov

• Mål 2 - Möjlighet att nå andra starka arbetsmarknader och ha Hylte kommun som 
boendekommun

• Mål 3 – Attraktiva boendemiljöer och god tillgång till samhällsservice

Nedan beskrivs de delmål som är kopplade till varje övergripande mål.

1a) Ett utökat bostadsbestånd med 470 nya bostäder
Hylte kommun ska till år 2040 ha utökat sitt bostadsbestånd med 470 nya bostäder. Det 
motsvarar ungefär 24 bostäder per år. Det utökade beståndet ska främst bestå av större 
hyresrätter i flerbostadshus, vilket grundas i det behov av hyresrätter som framkommer i 
analysdelen, del 3, av bostadsförsörjningsprogrammet. Kommunen ska även fortsatt 
möjliggöra för bebyggelse av bostadsrätter, villor, parhus och radhus när efterfrågan finns. 
Nya bostäder i attraktiva lägen ska ses som ett verktyg för att locka nya invånare i arbetsför 
ålder att vilja flytta till kommunen. 

1b) Ett bostadsbestånd som möter bostadsbehoven från särskilda grupper
I Hylte kommun ska behovet av platser på särskilda boenden säkerställas. Både för äldre men 
även för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska arbeta proaktivt för att bygga 
tillgängliga boendemiljöer för att de äldre med särskilda behov som så önskar ska kunna bo 
kvar i sina ordinära boenden.

1c) Attraktiva bostäder
Nya bostäder i kommunen ska inte bara möta behoven av olika storlekar och olika typer av 
upplåtelseformer och hustyper. Nya bostäder ska vara attraktiva och motsvara efterfrågan för 

Mål 1 - Varierat bostadsutbud som motsvarar Hylte kommuns förändrade 
demografi och dess behov
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vad som är en attraktiv bostad, för att fler ska välja att flytta till Hylte kommun. Vad som är 
en attraktiv bostad varierar från person till person, varför kommunen ska kunna erbjuda ett 
varierat utbud av bostäder.

2a) God tillgång till västkustbanan
Västkustbanan är en viktig del av hela Hallands utveckling. Det är därför viktigt att även 
Hylte kommun har god tillgång till västkustbanan, både norrut och söderut. Hylte kommun 
ska därför ha goda kollektivtrafikförbindelser till Halmstad, både med tåg och med buss. 
Kommunen ska även ha goda bussförbindelser med Falkenberg.

2b) Goda kollektivtrafikförbindelser österut
Kommunen är en del av främst två arbetsmarknader. Dels västerut mot Hallands 
kustkommuner, dels österut mot Småland och GGVV-regionen. Kommunen ska därför ha 
goda förbindelser österut mot Jönköpings län. Dels för att underlätta för arbetspendlingen mot 
närliggande kommuner i Småland, dels för att kommunens invånare på ett smidigt sätt ska 
kunna åka kollektivt vidare mot exempelvis Stockholm, Växjö och Kalmar.

3a) God tillgång till arbete, vård- och omsorg, skola och förskola
Hylte kommun ska eftersträva en stark centralort med ett bra serviceutbud och samtidigt 
stärka övriga orter. I Hylte kommun ska det finnas bra skolor, fritidsanläggningar, kultur, 
parker, natur och goda kommunikationer. Kommunen ska ha ett gott företagsklimat och stödja 
företagsetableringar.

3b) En socialt hållbar samhällsutveckling
Hylte kommun ska vara en kommun utan segregation och utanförskap. I kommunen ska alla 
invånares bostadsbehov tillgodoses. Kommunens boendemiljöer ska vara inkluderande och 
folk ska känna sig trygga till, från och i sina boenden. Folk ska känna sig delaktiga i 
samhällsutvecklingen och ha tillit gentemot varandra. Mindre köpstarka grupper ska kunna 
hitta ett passande boende som motsvarar deras behov.

3c) Attraktiva boendemiljöer
Vad som är en attraktiv bostadsmiljö varierar från person till person. Hylte kommun ska 
därför kunna erbjuda ett blandat bostadsutbud och en levande bebyggelsestruktur. Vid 
planering av nya bostäder i tätortsområden ska det eftersträvas att de ligger i närhet till 
kollektivtrafik och kommunal service. Samtidigt ska kommunen möjliggöra för att man ska 
kunna bygga och bo i hela kommunen. Kommunen ska värna höga natur- och kulturvärden 

Mål 2 - Möjligheter att nå andra starka arbetsmarknader och ha Hylte kommun 
som boendekommun

Mål 3 – Attraktiva boendemiljöer och god tillgång till samhällsservice
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och möjliggöra för privat bebyggelse i attraktiva områden. En tät bebyggelse vävs på ett 
naturligt sätt ihop med kommunens vackra natur. 

DEL 2 – HANDLINGSPLAN OCH UPPFÖLJNING

3. Handlingsplan för bostadsförsörjningen
3.1. Insatser

År 2040 ska Hylte kommun ha en god bostadsförsörjning där det råder balans på 
bostadsmarknaden i hela kommunen. Kommunens invånare ska kunna pendla till flera olika 
arbetsmarknader, samt kunna känna sig trygga i sina bostadsområden. För att kommunen ska 
kunna nå dit krävs en aktiv bostadspolitik samt att kommunen kontinuerligt följer upp målen 
och riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Det är viktigt att det finns en tydlig plan för när och 
var kommunen ska bygga nya bostäder, för att i slutändan kunna öka kommunens attraktivitet 
samt säkerställa att bostadsbehoven möts i framtiden. Kopplat till varje mål följer nedan en 
beskrivning av de insatser kommunen ska göra för att nå målen med bostadsförsörjningen, 
samt vilken instans som ansvarar för att insatsen genomförs.

Framtagande av strategisk lokalförsörjningsplan

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
En kommunövergripande, 
strategisk, 
lokalförsörjningsplan ska tas 
fram för att utreda det 
framtida behovet av lokaler 
och boenden inom 
kommunens verksamheter, 
där inräknat särskilt boende 
för äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Lokalförsörjningsplan 
antagen under 
mandatperioden 2019-
2022

Kommunfullmäktige 
beslutar om planen, efter 
beredning av 
kommunstyrelsen och 
remissgång till nämnder. 
Kommunledningskontoret 
är ansvarig förvaltning. 
Omsorgskontoret är 
involverade i delarna om 
särskilt boende.

1b, 3b.

Förbättrad kollektivtrafik som fokusområde vid dialog med Region 
Halland vid framtagandet av regionala strategier

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Vid framtagandet av 
regionala strategier ska 
kommunen kontinuerligt 
lyfta fram behovet av 
förbättrad kollektivtrafik 
mellan Hylte och 
närliggande kommuner.

Löpande Tillväxtutskottet och 
tjänstepersoner på 
kommunledningskontoret.

2a, 2b, 3a
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Aktivt arbeta för att få exploatörer, byggföretag och fastighetsbolag att vilja 
bygga och förvalta bostäder i kommunen.

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål

Kommunen behöver 
kontinuerligt arbeta för att 
marknadsföra Hylte 
kommun som en kommun att 
vilja bygga och förvalta 
bostäder i. Genom 
marknadsföring av projekt 
ska kommunen locka 
exploatörer, byggföretag och 
fastighetsbolag att vilja 
investera i bostäder i 
kommunen.

Löpande Tillväxtutskottet och 
tjänstepersoner på 
kommunledningskontoret

1a

Framtagande av lokal tillväxt- och utvecklingsstrategi

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Kommunen ska ta fram en 
lokal tillväxtstrategi med 
fokus på attraktivitet, 
inkludering, 
landsbygdsutveckling, 
tillväxt, unga, demokrati, 
kultur, mötesplatser och
folkhälsa.

Lokal tillväxtstrategi 
antagen år 2020

Kommunfullmäktige 
beslutar. Ett 
kommunövergripande 
dokument där alla 
förvaltningar och 
nämnder är involverade. 
Kommunledningskontoret 
i samarbete med övriga 
förvaltningar ansvariga 
för att ta fram förslag på 
lokal tillväxtstrategi.

3a, 3b 

Arbeta för att förbättra tågtrafiken mellan Hylte och Halmstad

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Västkustbanan är en viktig 
del av Hallands utveckling 
och Hylte behöver ha snabb 
tillgång till västkustbanan. 
Via dialog med Region 
Halland och 
Hallandstrafiken ska 
kommunen lyfta behoven 
och arbeta för att upprätta en 
tåglinje mellan Halmstad 
och Hyltebruk. 

Löpande Tillväxtutskottet och 
tjänstepersoner på 
kommunledningskontoret.

2a, 3a
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Arbeta för att inrätta busstrafik mellan Hylte och Falkenberg

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Hylte behöver god tillgång 
till västkustbanan norrut för 
att underlätta pendlingen och 
få snabbare förbindelser till 
göteborgsregionen. Via 
dialog med Region Halland 
och Hallandstrafiken ska 
kommunen lyfta behoven 
och arbeta för att upprätta 
busstrafik mellan Hylte och 
Falkenberg.

Löpande Tillväxtutskottet och 
tjänstepersoner på 
kommunledningskontoret.

2a, 3a

Arbeta för att utveckla kollektivtrafikförbindelserna med Gislaved

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Bättre 
kollektivtrafikförbindelser 
med Gislaved behövs för att 
möta behoven från 
arbetspendlingen, samtidigt 
som det är viktigt för att 
koppla samman Hylte med 
betydelsefulla knytpunkter 
österut. Via dialog med 
Region Halland, 
Hallandstrafiken, Jönköpings 
länstrafik, Region Jönköping 
och Gislaveds kommun ska 
kommunen lyfta behoven 
och arbeta för att upprätta ett 
bättre utbud av busstrafik 
mellan Hylte och Gislaved.

Löpande Tillväxtutskottet och 
tjänstepersoner på 
kommunledningskontoret.

2b, 3a

Aktiv planprioritering

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Kommunen ska aktivt arbeta 
med planprioriteringar för 
att kunna styra utvecklingen 
av bostadsbyggandet i 
kommunen, och i vilken 
ordning resurser läggs på 
nya detaljplaner. 

Löpande Tillväxtutskottet beslutar. 
Samhällsbyggnadskontoret 
tar fram underlag.

1a
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3.2. Fördelning av ny bostadsbebyggelse

Hylte kommuns målsättning är att kommunen år 2040 har en befolkning på 12 000 invånare. 
Ökar befolkningen behövs nya bostäder för att möta ett ökat bostadsbehov. Ett tillskott av nya 
bostäder ska även ses som en förutsättning för att kommunen ska kunna växa. En 
kommunomfattande nybyggnation av bostäder i attraktiva lägen skulle marknadsföra Hylte 
som en tillväxtkommun att vilja bo i. 

Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska nya bostäder i kommunen främst 
bestå av hyresrätter i flerbostadshus. Tillskottet ska i huvudsak bestå av större hyreslägenheter 
med 3 och 4 rum och kök. Insatser ska dels riktas mot Hyltebruk, med målet att skapa en än 

Kartläggning av tomma hus på landsbygden

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Kommunen ska kartlägga 
tomma hus på landsbygden 
och sedan marknadsföra 
initiativet och locka köpare 
att flytta till kommunen. 
Dels för att bättre utnyttja de 
bostäder som redan finns i 
kommunen, dels för att 
locka nya invånare till 
kommunen.

Mandatperioden 2019-
2022

Arbets- och 
näringslivskontoret

1c, 3c

Aktiv markpolitik

Beskrivning Tidplan Ansvarig instans Relaterade mål
Med en aktiv markpolitik 
ska kommunen skapa 
förutsättningar för utökad 
bostadsbebyggelse. Mark 
med förutsättning för att 
skapa attraktiva och hållbara 
boenden ska prioriteras vid 
förvärv. Vid upplåtelse av 
mark avsedd för bostäder 
prioriteras projekt i enlighet 
med kommunens riktlinjer 
för bostadsförsörjningen.

Löpande Kommunfullmäktige 
beslutar efter beredning av 
kommunstyrelsen och 
tillväxtutskottet. 
Samhällsbyggnadskontoret 
ansvarig förvaltning.

1a, 3c
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mer attraktiv centralort som kan öka intresset för människor att vilja bosätta sig i Hylte 
kommun, samtidigt som det även ska bidra till att motverka bostadsbristen i centralorten.

Även i kommunens andra tätorter ska kommunen utveckla tätortsmiljöerna med 
bostadsprojekt som kompletterar befintligt bestånd. Torup är en tätort med goda 
förutsättningar för tillväxt. Idag finns tågtrafik från Torup, dels mot Halmstad, men även inåt 
landet mot Småland. Det är ett kort pendlingsavstånd till Halmstad, vilket innebär goda 
möjligheter för tillväxt. Även Rydöbruk har ett kort pendlingsavstånd till Halmstad, i 
synnerhet om det i framtiden skulle införas tågtrafik med stopp i Rydöbruk. Landeryd har 
stora arbetsgivare inom tillverkningsindustrin och är en viktig ort för kommunens 
tågförbindelser nordöst. Unnaryd och Kinnared har med sin företagsanda också stor 
tillväxtpotential. 

Tabellen nedan redovisar hur många bostäder som behöver byggas i kommunen, och var, 
fram till år 2040.

Tabell 1. Fördelning av nya bostäder i Hylte kommun
Ökning antal bostäder 2017-

2040
Befolkningsökning antal 2017-

2040
Tätorter Cirka 410 bostäder Cirka 900 invånare
Hyltebruk Cirka 150 bostäder Cirka 330 invånare
Torup Cirka 120 bostäder Cirka 260 invånare
Unnaryd Cirka 50 bostäder Cirka 110 invånare
Rydöbruk Cirka 40 bostäder Cirka 90 invånare
Kinnared Cirka 30 bostäder Cirka 70 invånare
Landeryd Cirka 20 bostäder Cirka 40 invånare
Mindre orter och landsbygd Cirka 60 bostäder Cirka 130 invånare
Hylte kommun totalt Cirka 470 bostäder Cirka 1030 invånare
Källa: Översiktsplan för Hylte kommun, utställningsförslag

3.3. Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet

Del 1 – Riktlinjer för bostadsförsörjningen, ska följas upp och revideras av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Del 2 – Handlingsplan och uppföljning, följs upp och revideras av kommunstyrelsen varje år. 

Del 3 – Bostads- och marknadsanalys, ska följas upp och revideras av kommunstyrelsen 
vartannat år.
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DEL 3 – BOSTADS- OCH MARKNADSANALYS

4. Vision, styrdokument och program
4.1. Vision 2040

Hylte kommunfullmäktige antog våren 2016 en vision för kommunen som ska sträcka sig till 
år 2040. Vision 2040 för Hylte kommun omfattar all verksamhet i Hylte kommun. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av de underliggande dokumenten till Vision 2040 och 
konkretiserar vad Hylte kommun planerar att göra inom bostadsförsörjningen för att arbeta 
mot Vision 2040.

Vision 2040 för Hylte kommun beaktar bostäder och boendemiljöer på följande sätt: 

I Hylte vill människor bo. Här finns livskvalitet med blandade boenden i lättillgängliga och 
vackra natur- och strandnära lägen. Kommunen har förvärvat attraktiv mark och satsat på att 
skapa hållbara boenden som passar livets alla skeden. Den sociala sammanhållningen har 
under många år stått i fokus i samhällsplaneringen. (Vision 2040) 

En central del i visionen är att alla invånare ska kunna hitta ett passande boende. En annan 
viktig del är att Hylte kommun i planeringen för bostäder ska utnyttja den vackra natur och de 
många sjöar som präglar Hylte kommuns geografi. Samarbete med medborgare och kunder, 
mellan kommun och näringsliv, tjänstepersoner och politiker, olika nämnder och 
förvaltningar, gör att vi på ett bättre sätt kan arbeta mot Vision 2040. Att dessutom ta hjälp av 
andra kommuner och aktörer i vårt närområde underlättar kommunens utvecklingsarbete. 
Sammanfattningsvis ska Hylte kommun erbjuda möjlighet till utveckling och hållbara miljöer 
att leva och verka i.

I Hylte kommun är det nära att ta sig till såväl jobb som fritidsaktiviteter och vacker natur.  
Utvecklingen drivs av engagerade och delaktiga invånare och företagare. Människor har 
möjlighet att både utvecklas på arbetsmarknaden och finna ett attraktivt boende i Hylte. Att 
växa upp här är tryggt, stimulerande och skapar goda förutsättningar för livet. (Vision 2040)

Hylte kommun 2040 specificerar kommunens övergripande utgångspunkter för hur 
kommunen vill utvecklas. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett underliggande dokument till 
visionen och utgör ett verktyg som underlättar för att visionens målsättning ska kunna bli 
verklighet inom bostadsförsörjningsområdet.

4.2. Social hållbarhet

Hylte kommuns bostadsförsörjningsprogram är en del i kommunens arbete med att belysa 
vikten av en socialt hållbar samhällsutveckling. I Hylte kommun finns det sedan tidigare 
policys och styrdokument som redogör för den ekonomiska processen (resultat och 
ekonomisk plan) och för de ekologiska ställningstagandena (miljöpolicy). I 
bostadsförsörjningsprogrammet tas även de sociala frågorna i beaktande. Faktorer som social 
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sammanhållning, trygghet, och inkludering ska utgöra utgångspunkter i kommunens riktlinjer 
för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från en definition av trygghet som tagits fram av 
boverket:

Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös utformning och 
användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter, som med andra 
individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla 
situationer.

Trygga bostadsmiljöer och bostäder som passar den enskildes behov är viktiga faktorer för 
individens förutsättningar för att lyckas etablera sig i samhället. Att ha tillgång till en egen 
bostad bidrar till den enskildes känsla av att vara en del av samhället. Med en god 
bostadsförsörjning kan kommunen därför bidra till en ökad social sammanhållning där 
kommunens invånare känner en gemenskap och har tilltro till samhällsinstitutioner och 
varandra.  Blandad bebyggelse och bostadsmiljöer som vävs ihop med offentliga mötesplatser 
möjliggör för kommuninvånare och föreningar att kunna samlas. En god bostadsförsörjning är 
därför en nyckel för att skapa en socialt hållbar samhällsutveckling.

Bostadsförsörjningsprogrammet går efter den definition av social hållbarhet som står i Hylte 
kommuns översiktsplan. Med andra ord ska bostadsförsörjning i Hylte kommun stödja ett 
samhälle som:

 ger människor lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter utan orättfärdiga 
skillnader, 

 är demokratiskt och tillgängligt, där människor har möjlighet, känner sig och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen,

 har hög välfärd, där man kan leva ett gott liv och med god hälsa,
 har en stark samhällsanda, det vill säga ett samhälle med hög tolerans och där 

människor känner tillit och förtroende till varandra

4.3. Tillgänglighetspolitik

Hylte kommun har sedan 2001 haft ett tillgänglighetspolitiskt program (innan 2015 hette det 
handikappolitiska programmet) som grundas på standardregler från FN. I början av 2009 
antog Sverige FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Detta har medfört att kommunen har fått fler aspekter att förhålla sig 
till. Hylte kommun har använt FN:s konvention som utgångspunkt för att utforma sitt 
tillgänglighetspolitiska program. Programmet är anpassat utifrån Hylte kommuns 
förutsättningar. 

Utgångspunkten för Hylte kommuns tillgänglighetspolitik är att alla medborgare ska ha 
samma möjligheter att delta i samhället på lika villkor och att i alla sammanhang alltid ta vara 
på och se alla individers potential. Hylte kommun arbetar ständigt för att öka tillgängligheten i 
kommunen för att alla invånare ska ha goda förutsättningar för att leva i Hylte kommun. I 
kommunens tillgänglighetsarbete så anpassas utemiljöer. Exempel på detta är 
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tillgänglighetsanpassade ramper på kommunens badplatser och tillgänglighetstråk på 
Storgatan i Hyltebruk.

Att tillgänglighetsanpassa kommunens allmänna platser och miljöer i närheten av bostaden är 
en utmaning för Hylte kommun. Mycket arbete har gjorts och det finns fortfarande saker att 
förbättra. Det finns fortfarande invånare med funktionsnedsättningar som inte kan delta på 
grund av bristande tillgänglighet. Det finns fortfarande behov av att ytterligare anpassa 
boendemiljöer.

5. Regionala och nationella mål och strategier
5.1. Regional tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

I oktober 2015 antog regionfullmäktige en regional tillväxtstrategi som sträcker sig mellan 
2014-2020 och som uppdateras varje år. Tillväxtstrategin pekar ut strategiska vägval och 
beskriver prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att skapa en mer attraktiv 
region år 2020 än år 2014. Ett av de områden som ingår i den regionala tillväxtstrategin är 
arbetet med att skapa attraktiva och socialt hållbara boende- och livsmiljöer. 

Tillväxtstrategin konstaterar likt Hylte kommuns översiktsplan att en god boendemiljö styr 
mer än arbetsplatsens lokalisering i förhållande till bostaden. Tillväxtstrategin nämner att i 
Halland är landsbygden en attraktiv boendemiljö på grund av jämförelsevis god tillgänglighet 
till arbetsmarknad och service samt närhet till naturen. Bostadsförsörjningsprogrammet i 
Hylte kommun är beroende av att följa den utveckling av service och tillgänglighet som den 
regionala tillväxtstrategin ser som viktig. Bostadsförsörjningsprogrammet ska samtidigt vara 
ett stöd i Region Hallands fortsatta utvecklings- och tillväxtarbete för att möta den utveckling 
som sker i kommunen. Programmet ska därför ses som ett verktyg vid dialog mellan 
kommunen och Region Halland. Vid framtagandet av den regionala tillväxtstrategin är det 
viktigt att kommunen lyfter de områden som är viktiga för kommunen och som går att 
påverka på regional nivå, till exempel en utvecklad kollektivtrafik och bättre 
pendlingsmöjligheter.

5.2. Nationella mål

Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är: 

 Att ge alla människor i alla delar av landet en från en social synpunkt god livsmiljö 
där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

Regeringen har lagt fast ett delmål för bostadspolitiken som kan ses som utgångspunkt för den 
bostadspolitiska diskussionen även på kommunal nivå. Regeringen har som målsättning att 
öka byggandet till 250 000 bostäder under tidsperioden 2015-2020. Det nationella målet för 
bostadspolitiken är; 
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 En långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter 
ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.1

6. Befolkningsutveckling och bostadsbyggande
6.1. Halland – En växande region

Hylte kommun är del av en växande region. Sedan 1970 har folkmängden i Halland ökat med 
ca 65 %. Mellan 2010 och 2018 låg ökningen på ca 10 procent. Även om födelsetalen har 
varit relativt höga beror befolkningsökningen i första hand på inflyttning vilket bidragit till att 
länet idag är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. 

Tabell 2. Utvecklingen av Hallands folkmängd, i jämförelse med rikets

1970 2018

Halland
+65%

Riket
+25%

Källa: SCB

Under de senaste åren har ett födelseöverskott och inflyttning från utlandet bidragit till 
befolkningsökningen i regionen. Befolkningen i Halland kommer enligt Region Hallands 
tillväxtstrategi 2014-2020 fortsätta att växa. Orsakerna bedöms vara en fortsatt inflyttning 
från utlandet och högt barnafödande i regionen.

6.2. Befolkningen i Hylte kommun

De senaste åren har Hylte kommun haft en stor befolkningsökning, till stor del på grund av 
inflyttning från utlandet. Mellan åren 2013 och 2016 ökade befolkningen med mer än 900 
invånare. Takten på befolkningsökningen har dock avtagit och under 2018 minskade 
befolkningen i kommunen för första gången på länge. I tabell 4 framgår det att 
befolkningstillväxten de senaste åren till stor del har berott på en ökad invandring. Det går 
även att se att den minskade invandringen under 2017 och 2018 förklarar varför 
befolkningsökningen har stannat av. Kommunen har haft ett negativt inflyttningsnetto under 
hela den redovisade perioden, när in- och utvandringar inte räknas med. Att utflyttningen ökat 

1 Dessa mål fastställdes av regeringen som satt under mandatperioden 2014-2018
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i takt med invandringen beror med stor sannolikhet på att många av de som invandrat till 
kommunen de senaste åren väljer att flytta ifrån kommunen. Vid 47 % av alla flyttningar från 
kommunen under 2018 var den som flyttade en person som invandrat mellan åren 2014 och 
2018.

Tabell 3. Befolkningsförändringar i Hylte kommun 2000-2018
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Tabell 4. Inflyttningar, utflyttningar, invandringar, utvandringar 2000-2018
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Källa: SCB

6.2.1.Befolkningsprognos år 2040

En förutsättning för att kunna bedöma det framtida bostadsbehovet är att ha en 
befolkningsprognos. I samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Hylte kommun 
har olika scenarion för Hylte kommuns framtida befolkning tagits fram. Hylte kommun har 
valt att ta fram tre olika befolkningsprognoser, dels för att det finns olika scenarion som är 
troliga, men även för att översiktplanen ska kunna ta höjd för en stark befolkningsutveckling. 
Befolkningsprognoserna är beräknade på år 2040, samma år som Hylte kommuns visionsår. 
De olika befolkningsscenarierna ser ut som nedan: 

 Huvudscenariot för befolkningsökningen är att Hylte kommun år 2040 har 12 000 
invånare

 Alternativa scenariot för befolkningsökningen är att Hylte kommun år 2040 har 
13 200 invånare

 Visionära scenariot för befolkningsökningen är att Hylte kommun har 2040 har 15 000 
invånare

Enligt det framtagna huvudscenariot kommer befolkningsantalet fram till 2040 öka med 
ungefär 1000 invånare. Det motsvarar ett ökat bostadsbehov av 470 nya bostäder, räknat på 
ungefär 2,2 personer boende i varje bostad. Det motsvarar ungefär 24 nya bostäder per år 
under perioden 2020 till 2040. Huvudscenariot för kommunens befolkningsutveckling 
förutsätter vissa satsningar, exempelvis inom infrastruktur, som kommunen inte själv har 
rådighet över.  Det är därför viktigt att befolkningsutvecklingen följs noggrant och att 
kommunen kontinuerligt följer upp efterfrågan bostäder, för att inte riskera hamna i ett läge 
där det finns fler bostäder än vad som efterfrågas. Samtidigt är det viktigt att kommunen 
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vågar satsa på ett ökat bostadsbyggande. Nya bostäder ska ses som ett sätt för att öka 
kommunens attraktivitet och locka nya invånare att vilja flytta till kommunen.

6.2.2.Urbaniserande trend i kommunen

I kommunen går det att se en urbaniseringstrend. Samtliga större orter växer och de mindre 
tätorterna tillsammans med landsbyggden blir glesare. Urbaniseringstrenden kan delvis bero 
på att det finns få bostäder i de mindre orterna som stämmer överrens med det invånarna 
efterfrågar.  För att även de mindre orterna ska få goda förutsättningar att erbjuda goda 
boendemiljöer så behövs det förutom bra bostäder även god tillgång till samhällsservice, 
kollektivtrafik, skola, vård- och omsorg.

Tabell 5. Befolkningsförändringar per småort och tätort 2010-2017

Antal 2010 Antal 2017 Ökning antal Ökning procent
Hyltebruk 3714 4224 510 13,7 %
Torup 1183 1301 118 10 %
Unnaryd 759 861 102 13,4 %
Rydöbruk 388 406 18 4,6 %
Landeryd 367 427 60 16,3 %
Kinnared 287 344 57 19,9 %
Tätorter totalt 6698 7563 865 12,9 %
Brännögård 151 135 -16 -10,6 %
Drängsered 115 98 -17 -14,8 %
Långaryd 127 120 -7 -5,6 %
Småorter totalt 393 353 -40 -10,2 %
Mindre orter och 
landsbygd

3086 3074 -12 -0,4 %

Hylte 10 177 10 990 813 8 %
Källa: SCB

6.2.3.Kommunens åldersstruktur

För att kommunens bostadsförsörjning ska motsvara demografiska förändringar finns det 
anledning att analysera vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar. I tabell 6 nedan 
redovisas flyttningsnettot för olika åldersgrupper sedan 2010. Inflyttningsnettot för gruppen 5-
14 år har under perioden mestadels varit positivt. Inflyttningsnettot för gruppen 15-24 år har 
varit negativt under hela perioden, med undantag för 2016. För grupperna 25-34 år, och 35-44 
år, har inflyttningsnettot varit positivt under större delen av perioden, men vände under 2018 
och blev negativt. Inflyttningsnettot för grupperna 65-74 år och 75-84 år har varit svagt 
negativt de senaste åren. Att inflyttningsnettot skiftat och blivit negativt för nästan alla 
åldersgrupper beror med stor sannolikhet på att många av de som invandrat till kommunen de 
senaste åren nu väljer att flytta.
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Tabell 6. Inflyttningsnetto för olika åldersgrupper i Hylte kommun 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5-14 år -21 9 7 31 72 76 121 -10 0
15-24 år -53 -66 -58 -54 -2 -15 62 -12 -71
25-34 år -6 13 -20 16 58 52 82 11 -9
35-44 år -2 3 17 -4 63 40 55 12 -26
45-54 år -9 0 -11 8 16 22 5 -7 9
55-64 år 3 12 5 -3 17 9 21 5 -1
65-74 år 0 2 -3 1 -12 0 -14 -4 1
75-84 år 1 0 -2 -5 0 0 -3 -2 3
85-94 år -1 4 -1 -4 2 2 1 0 -1

Källa: SCB Kommentar: Invandring och utvandring är här inräknat i inflyttningsnettot.

Hylte kommun har år 2018 en medelålder på 41,9 år, vilket är aningen högre än i riket som 
helhet. I diagramet nedan redovisas åldersfördelningen i kommunen. Det är tydligt att det 
behövs ett bostadsutbud som möter bostadsbehoven för flera olika åldersgrupper. Det går 
även att utläsa att andelen 65 år och äldre har vuxit över tid. I kapitel 6.3 framgår det att de 
olika åldersgrupperna i viss utsträckning efterfrågar olika typer av boenden.

Tabell 7. Åldersfördelning i Hylte kommun 1970 - 2015 (procent av totalbefolkningen)
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6.3. Hushållens boenden

I stapeldiagramet nedan redovisas hur stor andel från olika åldersgrupper som bor i småhus 
respektive flerbostadshus, sorterat efter upplåtelseform. De flesta invånare i kommunen bor i 
småhus, oavsett åldersgrupp. Efter småhus är den vanligaste boendeformen hyresrätter i 
flerbostadshus. I synnerhet personer mellan 40 till 79 år bor i småhus. Även barnfamiljer bor i 
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stor utsträckning i småhus (över 70 % av alla personer mellan 0-19 år). En av de stora 
utmaningarna med bostadsförsörjningen i Hylte kommun är att få en bostad när man befinner 
sig i åldern 20-29. Många i den åldern väljer att flytta hemifrån och har ofta inte de 
ekonomiska förutsättningarna för att köpa små- eller parhus. Över 25 % av de som är mellan 
20 och 39 år bor i en hyrd lägenhet, vilken är den högsta andelen bland alla åldersgrupper. 
Som beskrivet i kapitel 6.5 är det just gruppen invånare mellan 15-24 år som i hög 
utsträckning flyttar ifrån kommunen. 

Att kunna erbjuda hyresrätter till överkomliga hyror bör därför ses som en förutsättning för att 
attrahera unga att i högre utsträckning vilja bo kvar i, och flytta till, Hylte kommun. Samtidigt 
är det viktigt att ha i åtanke att medelåldern vid första barnets födelse lägre i Hylte kommun i 
jämförelse med riket som helhet (ca 27 år i Hylte kommun och ca 31 år i riket). Det kan 
betyda att behoven av större lägenheter eller småhus är högre bland unga vuxna i Hylte 
kommun än för unga vuxna i andra delar av landet, då föräldrarnas ålder i småbarnsfamiljer är 
lägre i Hylte kommun än genomsnittet i riket.

Andelen personer som bor i specialbostad ökar i de äldre åldersgrupperna. Det finns en trend i 
hela riket med en åldrande befolkning, vilket innebär att behovet för bostäder anpassade för 
äldres behov kommer att öka. Det innebär dels ett ökat antal bostäder i särskilda boenden, 
men även ett ökat behov av tillgänglighetsanpassade bostäder för de äldre som bor kvar i 
ordinärt boende.

Tabell 8. Andel personer per boendeform och ålder 2018 (procent)
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I tabell 9 och 10 redovisas en fördelning av befolkningen, beroende på vilken upplåtelseform 
deras bostad har, samt vilken hustyp. Statistiken är uppdelad mellan män och kvinnor. 
Eftersom gruppen utrikes födda har ökat de senaste åren redovisas statistiken även separat för 
denna grupp. Det finns inga stora skillnader mellan män och kvinnor, gällande vilken 
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upplåtelseform ens bostad har, eller vilken hustyp. Utrikes födda bor i större utsträckning i 
hyresrätter och flerbostadshus, än de som är inrikes födda.

Tabell 9. Andel personer ber hushållstyp, kön, samt ursprung, 2018. 20 + år.
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Tabell 10. Andel personer ber upplåtelseform, kön, samt ursprung, 2018. 20 + år.
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6.4. Hushållens ekonomi

Vilken typ av bostad som efterfrågas är för de flesta en fråga om vilka ekonomiska 
förutsättningar som finns i hushållet. Framförallt unga vuxna, äldre, nyanlända och 
ensamstående med barn har generellt sett lägre disponibla inkomster. Individer i åldern 20 till 
29 år har till exempel i genomsnitt en disponibel inkomst på ca 14 200 kronor i månaden, i 
jämförelse med personer mellan 40 till 49 som har en disponibel inkomst på ca 21 900 kr i 
månaden. Kvinnor över 80 år har i genomsnitt en disponibel inkomst på ca 12 800 kronor i 
månaden. I tabell 11 visas medianen av den årliga arbetsinkomsten uppdelat på olika grupper.
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 Tabell 11. Årlig nettoarbetsinkomst, median. 2017.
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Det finns en stor skillnad i arbetsinkomst mellan inrikes födda och utrikes födda, vilket till 
viss del beror på att arbetslösheten är högre bland utrikes födda. Män tjänar generellt mer än 
vad kvinnor gör. Bland de grupper som redovisas i tabellen är medianinkomsten från arbete 
lägst för utrikes födda kvinnor. Det är här även viktigt att belysa att kvinnor i högre 
utsträckning än män är ensamstående med barn. Att hushållen har olika ekonomiska 
förutsättningar är något som är viktigt att belysa. Kommunen bör i så stor utsträckning som 
möjligt se till att det inte bara finns tillgång till bostäder, utan att det även finns tillgång till 
olika typer av bostäder som kan matcha hushållens ekonomi.

6.5. Arbetsmarknad och pendling

Hylte kommun är en del av två arbetsmarknadsregioner. Den ena är belägen söder/västerut 
från Hylte och går längs med den halländska västkusten. I den andra arbetsmarknaden ingår 
Gislaved, Värnamo och Gnosjöregionen. Det finns goda pendlingsmöjligheter med 
kollektivtrafik, både med tåg och buss, mellan Hylte och kustkommunerna. Trafiken kan även 
via byten transportera invånarna mot bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Möjligheterna att pendla kollektivt österut mot Jönköpings län, och vidare mot exempelvis 
Stockholm, Växjö eller Kalmar, är dock begränsade och behöver bli bättre.

Genom Hylte kommun löper det flera riks- och länsvägar som gör det lätt att transportera sig 
på andra sätt än kollektivtrafik mellan tätorterna i kommunen, men även till destinationer 
utanför kommungränsen. Arbetspendlingen till och från kommunen ökar succesivt vilket 
tyder på god tillgång till infrastruktur och en bred arbetsmarknad samt att det är efterfrågat att 
bosätta sig i Hylte kommun.

Med en väl genomtänkt bostadsförsörjning, tillsammans med närhet till kollektivtrafik och 
god infrastruktur, kan kommuninvånarna utnyttja det fördelaktiga geografiska läget med två 

80 (159)



25

arbetsmarknader inom pendlingsavstånd. I grafen nedan går det att se att både in- och 
utpendlingen har ökat i Hylte kommun men att det är utpendlingen som ökat mest. 2017 var 
det 1500 personer som pendlade ut från Hylte. Statistiken visar dels att Hylte ligger i ett läge 
med goda möjligheter för pendling, men belyser också vikten av ett utvecklat bostadsbestånd 
och en attraktiv boendemiljö för att utpendlarna i kommunen inte ska välja att flytta till orten 
där de arbetar.

Tabell 12. Antal förvarsarbetande pendlare över 16 år 2004-2017

Källa: SCB

Tabellen nedan visar de fem största pendlingskommunerna till och från Hylte kommun, under 
2017. Det framgår tydligt att det finns en stor pendling både mot kustkommunerna, främst 
Halmstad, samt inåt landet mot Jönköpings län, främst Gislaved.
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Tabell 13. In- och utpendling Hylte kommun, fem största pendlingskommunerna 2017
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7. Bostadsmarknad
7.1. Bostadsmarknaden i regionen

Sveriges, Hallands och Hylte kommuns befolkning växer, men antalet bostäder har inte ökat i 
samma takt. Under 2018 färdigställdes 1782 bostadslägenheter i Halland. Så många bostäder 
har inte färdigställts i Halland sedan 90-talet. Bostadsbyggandet har dock under en längre tid 
inte korrelerat med befolkningstillväxten. Det råder därför en generell bostadsbrist i Halland, 
enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2019. 

Enligt de halländska kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 är de två 
största hindren för ökat bostadsbyggande ”konflikter med andra allmänna intressen” och 
”brist på byggarbetskraft.” På en bostadsmarknad med stor brist på bostäder är det främst de 
med låg köpkraft som drabbas. Bristen på lediga små hyreslägenheter har gjort det särskilt 
svårt för ungdomar och nyanlända att hitta ett boende. 

När möjligheterna till nyproduktion är få krävs det andra lösningar för att bättre utnyttja det 
befintliga beståndet. Exempelvis kan det vara att få igång flyttkedjor och frigöra billigare 
bostäder. Att det finns en uppenbar bostadsbrist i de halländska kustkommunerna är något 
som Hylte kommun ska vara medveten om för att kunna planera för en god 
bostadsförsörjning. Bostadsbristen längs kusten kan leda till att bostadssökande söker sig till 
närliggande områden eller kommuner där bostadstrycket inte är lika högt, som i till exempel 
Hylte kommun och då speciellt i orterna utanför centralorten.
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7.2. Bostadsmarknaden i kommunen

Likt i övriga Halland har även Hylte kommuns befolkning ökat de senaste åren. Samtidigt har 
omfattningen på bostadsbyggandet varit för liten för att kunna möta den ökade 
befolkningstillväxten. Sedan 2013 har kommunens befolkning ökat med mer än 900 invånare. 
Under samma period har det tillkommit 52 nya lägenheter i flerbostadshus. I tabell 11 nedan 
redovisas antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus, lediga lägenheter, samt 
befolkningstillväxten i kommunen sedan 1975. Eftersom Hylte kommun haft relativt stora 
svängningar i invånarantal sedan bildandet 1974 finns det en utmaning vid planering av vilket 
bostadsbestånd som kommer efterfrågas i framtiden. I diagramet framgår det att antalet lediga 
lägenheter har minskat när befolkningen har ökat. Det sambandet är inte häpnadsväckande i 
sig, men det framgår även att det inte har producerats nya lägenheter i takt med att 
invånarantalen har ökat.

Tabell 14. Färdigställda lägenheter, lediga lägenheter i allmännyttan, samt befolkningsförändringar 
1975 till 2018
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Hylte kommun bedömer i Boverkets bostadsmarknadsenkät från 2019 att det råder brist på 
bostäder i centralorten, men att det i övriga kommundelar råder balans i bostadsutbudet. 
Kommunen bedömning i bostadsmarknadsenkäten är att det främst är hyresrätter i 
flerbostadshus det råder brist på. Det behövs större lägenheter med 3 och 4 rum och kök, som 
ett verktyg för att locka exempelvis barnfamiljer och personer i arbetsför ålder att flytta till 
kommunen. Det behövs även fler mindre hyresrätter för att möta behovet från mindre 
köpstarka grupper, exempelvis ungdomar som nyss flyttat hemifrån. En nyproduktion av 
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lägenheter ska ses som ett medel för att möta det bostadsbehov som redan finns i kommunen. 
Nya lägenheter i attraktiva lägen, med god tillgång till samhällsservice, ska även ses som ett 
verktyg för att locka nya personer att vilja bosätta sig i kommunen. 

Cirkeldiagrammet nedan redovisar andelen av olika boendeformer i Hylte kommuns 
bostadsbestånd 2018. Andelen småhus är 73 procent, vilket är en stor andel småhus jämfört 
med andra kommuner (cirka 59 % i Halland, 42 % i riket). 

Tabell 15. Andel av olika bostadsformer i Hylte kommun 2018
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Källa: SCB

7.2.1.Boendetäthet

Boendetätheten mäter hur många personer som i genomsnitt bor i en bostad. Boendetätheten 
påverkas därför av hur stort bostadsbehovet är i kommunen, i relation till 
befolkningsmängden. Boendetätheten kan därför ses som en indikator på förhållandet mellan 
tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden. Samtidigt kan många olika faktorer påverka 
boendetätheten, till exempel storleken på bostäder, barnafödande och åldersstrukturer. 
Boendetäthet ska därför inte ses som ett mått på trångboddhet. I tabell 13 nedan redovisas 
utvecklingen av boendetätheten i kommunen mellan 2000 och 2018. Det går att se att 
boendetätheten har ökat de senaste åren, vilket är en naturlig förändring när befolkningen har 
ökat. Hyltes boendetäthet var under många år bland den lägsta i regionen, men är nu den näst 
högsta, efter Kungsbacka kommun.
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Tabell 16. Boendetäthet i Halland 2000-2018

2000
2001

2002
2003
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2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

1.9

2.2

2.5

2.8

Hylte

Halmstad

Laholm

Falkenberg

Varberg

Kungsbacka

Källa: SCB. 2010 började SCB mäta antalet bostäder på ett nytt sätt, vilket förklarar den ökade boendetätheten i Hylte det året.

7.2.2.Småhus

73 % av bostadsbeståndet i kommunen består av småhus, det vill säga bostäder i en- eller 
tvåbostadshus såsom villa, parhus, radhus eller kedjehus. Priserna på småhus ligger generellt 
lägre i Hylte kommun än i närliggande kommuner, med ett medelvärde på cirka 970 tusen 
kronor 2018, jämfört med 3 miljoner för riket och 3,3 miljoner kronor för Halland. Även i 
grannkommunerna Gislaved och Ljungby ligger snittpriset för småhus något högre, 1,2 
respektive 1,5 miljoner. Småhuspriserna har stigit i större delarna av landet. I Hylte kommun 
har småhuspriserna ökat med 32 procent under de senaste 10 åren. Den genomsnittliga 
produktionskostnaden för att bygga ett småhus är cirka 2,8 miljoner kronor exklusive 
markkostnader. Det betyder att det är betydligt dyrare att bygga än vad huset sedan är värt på 
marknaden, vilket innebär att många nekas att låna. Trots det har de statliga kreditgarantier 
som infördes 2004 för nybyggnation av egna hem på landsbygden inte resulterat i ett ökat 
byggande på landsbygden. Även om det går att låna kvarstår grundproblemet med höga 
byggkostnader och låga försäljningsvärden som innebär en hög risk för den enskilde. 
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Tabell 17. Köpeskilling för småhus, medelvärde i tusentals kronor, i de halländska kommunerna 1995-
2018
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Källa: SCB

Tabell 18. Antal bostäder efter hustyp i Hylte kommun 2013-2018

Källa: SCB

7.2.3.Flerbostadshus

När det rör lägenheter i flerbostadshus skiljer sig hyresnivåerna i Hylte kommun inte 
nämnvärt från Sverige och länet i övrigt. I Hylte är den genomsnittliga årshyran i 
allmännyttan cirka 990 kronor per kvadratmeter, jämfört med drygt 1 000 kronor i Halland 
och riket. Totalt finns det drygt 1 200 hyreslägenheter i Hylte kommun, inklusive 
speciallägenheter. Andelen bostadsrätter är knappt två procent av bostäderna i kommunen. 
Den genomsnittliga kostnaden för att bygga en lägenhet i flerbostadshus i Sverige är ca 2,1–
2,2 miljoner kronor exklusive markkostnader.

7.2.4.Framtida fördelning mellan flerbostadshus och småhus

Andelen småhus är förhållandevis högt i Hylte. Vad som talar för att öka andelen lägenheter 
är att efterfrågan finns och att hyrorna bättre matchar produktionskostnaderna än för småhus, 
vilket skapar incitament för att bygga. Dessutom kan ett tillskott av lägenheter komplettera 
och förtäta befintligt bestånd. Lägenheter kan bli väl så attraktiva som villor i rätt lägen, med 
fina utsikter, generösa altaner, radhusträdgårdar eller andra kvaliteter som ofta efterfrågas. 
Hyresrätter i flerbostadshus är generellt sett billigare än exempelvis äganderätter eller 
bostadsrätter. Det är dock viktigt att poängtera att nyproducerade hyresrätter ofta har hyror 
som är för höga för köpsvaga grupper. Ett utökat bestånd av hyresrätter i flerbostadshus bör 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Småhus 3 505 3 518 3 533 3 558 3 581 3581
Flerbostadshus 1 028 1 034 1 063 1 074 1 080 1080
Specialbostäder 158 158 158 158 166 166
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därför ses som ett verktyg för att få igång eventuella flyttkedjor, för att frigöra befintliga 
hyresrätter med lägre hyror. 

Kommunen behöver dock fortsatt möjliggöra för privat bostadsbyggande av småhus. Det är 
viktigt att ett nytillskott av lägenheter kan kompletteras med ett bestånd av villor, parhus och 
radhus, för att skapa ett brett utbud av bostäder för kommunens invånare. Finns det ett tydligt 
behov av fler bostäder i småhus kan kommunen agera och med planläggning som verktyg 
möjliggöra för ytterligare villabebyggelse. Det finns outnyttjade byggrätter för både 
flerbostadshus och småhus i samtliga kommunens tätorter. Det finns därför förutsättningar för 
att när efterfrågan finns utöka beståndet av både småhus och flerbostadshus i alla 
kommundelar. 

7.2.5.Hyltebostäder

Hyltebostäder har 532 stycken uthyrbara lägenheter. Samtliga finns i de större tätorterna i 
kommunen. Hyltebostäders lägenhetsbestånd motsvarar 49 procent av samtliga 
bostadslägenheter i kommunen. Hyltebostäder hyr ut lägenheter i varierande storlekar där de 
större lägenheterna är de mest efterfrågade och där det därför också är längst kö. 
Allmännyttiga bostadsbolag har en särskild roll i bostadsförsörjningen och kan arbeta för att 
säkerställa att det finns tillgängliga bostäder för särskilda grupper, samt att det finns 
lägenheter som köpsvaga grupper har råd att hyra.

Tabell 19. Antal lägenheter förvaltade av Hyltebostäder, fördelat på tätort 2019

Hyltebruk Torup Unnaryd Landeryd Rydöbruk
0

50

100

150

200

250

300

Som tabellen ovan visar så är majoriteten av lägenheterna som Hyltebostäder förvaltar 
lokaliserade i Hyltebruk (280 st.). Övriga lägenheter av beståndet är fördelat på fyra andra 
tätorter i kommunen. Hyltebostäder har inte byggt några nya lägenheter sedan 2007 utan har 
istället gjort lägenheter inflyttningsbara i redan befintliga lokaler. Mellan 2014-2018 
iordningställde Hyltebostäder 43 nya lägenheter som blev uthyrningsbara. Hyltebostäder 
anger att kötiden för att få en lägenhet i Hyltebruk idag ligger på cirka två till tre år. 

Antalet hyresrätter per 1000/inv. i allmännyttan var i Hylte kommun 49 st. 2017 och det gör 
att Hylte kommun placerar sig på plats fem av de sex halländska kommunerna. Halmstad 
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kommun är den kommun som 2017 hade flest hyresrätter i allmännyttan per 1000 inv. (102 
st.) och Kungsbacka kommun den som hade minst (33 st.).

7.2.6.Nyckeltal för bostadsmarknaden

För att skapa en bild av bostadsmarknaden i Hylte kommun och hur den förhåller sig till andra 
liknande kommuner och övriga Halland, redovisas här marknadsindikatorer för 
bostadsmarknaden. Jämförelser görs med kommuner som ingår i samma kommungrupp som 
Hylte kommun enligt SKL:s kommunindelning. Hylte ingår i kommungruppen 
”lågpendlingskommun nära större stad”. Kommuner som ingår i denna grupp kännetecknas av 
att mindre än 40 % av nattbefolkningen pendlar till arbete i större stad. 

Tabell 20. Marknadsindikatorer. Hylte i jämförelse med Halland och liknande kommuner, 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018

Befolkningsförändring 
under senaste 
femårsperioden

Hylte 0.0 3.3 8.2 9.5 9.1

Liknande 
Kommuner

-0.3 0.7 2.3 3.3 3.1

Halland 3.6 4.6 6.3 7.2 7.6
Bostäder med 
bostadsrätter, antal/1000 
inv.

Hylte 12 12 12 12 11

Liknande 
kommuner

43 43 44 44 44

Halland 38 38 40 41 42
Bostäder med hyresrätter, 
antal/1000 inv.

Hylte 153 154 149 151 153

Liknande 
kommuner

169 170 169 169 171

Halland 148 148 148 148 150
Bostäder med äganderätt, 
antal/1000 inv.

Hylte 300 292 283 284 286

Liknande 
kommuner

286 284 285 285 286

Halland 268 265 264 263 262
Bostäder totalt, antal/1000 
inv.

Hylte 465 445 444 446 450

Liknande 
kommuner

499 478 497 498 502

Halland 454 436 451 452 454
Fastighetspris bostadsrätt, 
kr/kvm

Hylte 1129 672 1146 1980 1313

Liknande 
kommuner
Halland 12 265 14 780 16 925 19 484 19 757

Fastighetspris fritidshus, 
kr/kvm

Hylte 11 393 8 193 8 526 8 982 10 693

Liknande 
kommuner

13 852 12 872 13 732 14 479 15 073

Halland 26 046 25 806 27 473 29 501 29 283
Fastighetspris småhus, 
kr/kvm

Hylte 4 998 5 254 5 653 6 461 7 661

Liknande 
kommuner

8 229 9 011 9 934 10 811 11 150

Halland 15 708 17 392 19 045 20 656 20 984
Fritidshus, antal/1000 inv. Hylte 103 102 97 96 94

Liknande 140 140 139 138 139
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kommuner
Halland 95 90 87 85 84

Färdigställda bostäder i 
småhus under året, 
antal/1000 inv.

Hylte 0,3 0,0 0,2 0,4 0,1

Liknande 
kommuner

0,7 0,6 0,6 0,8 0,8

Halland 1,1 1,3 1,5 1,8 1,5
Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.

Hylte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Liknande 
kommuner

0,6 0,9 0,9 0,7 1,0

Halland 2,1 1,5 1,9 2,0 2,9
Hyresrätter i allmännyttan, 
antal/1000 inv.

Hylte 53 52 51 49

Liknande 
kommuner
Halland 66 65 65

Genomsnittlig hyra i 
allmännyttan, kr/kvm

Hylte 858 866 869 987

Liknande 
kommuner
Halland 978 991 997

Kostnad fysisk o. teknisk 
planering, 
bostadsförbättringar, 
kr/inv.

Hylte 653 599 556 614 617

Liknande 
kommuner

628 707 811 848 867

Halland 793 768 877 1 044 1 040
Mediannettoinkomst, 
kr/inv 20+

Hylte 203 168 207 068 212 800 217 000

Liknande 
kommuner

197 474 203 503 208 089 214 020

Källa: KOLADA

Halland 217 808 223 774 228 983 235 150

Under den aktuella perioden mellan 2014 och 2018 inledde Hylte kommun med en svag 
befolkningstillväxt, som senare under perioden vände till en stark ökning. 
Befolkningstillväxen har även ökat i andra lågpendlingskommuner och i Halland i stort, men 
inte lika mycket som i Hylte kommun. 

Antalet bostadsrätter är lågt i Hylte kommun, jämfört med Halland i stort och i andra 
lågpendlingskommuner. Antalet hyresrätter per 1000 invånare ligger i Hylte på ungefär 
samma nivå som i Halland. Beståndet av hyresrätter är dock större i andra 
lågpendlingskommuner i jämförelse med Hylte. Bostadsbeståndet i Hylte består i huvudsak av 
äganderätter. För denna typ av upplåtelseform är antalet större i Hylte än i Halland och ligger 
på ungefär samma nivå som i andra kommuner i samma kommungrupp. 

Fastighetspriserna per kvadratmeter för bostadsrätter, småhus och fritidshus är betydligt lägre 
i Hylte än i Halland som helhet. Det beror sannolikt på att efterfrågan i Hylte kommun är 
lägre än i andra hallandskommuner. Antalet fritidshus i kommunen är relativt stort men dock 
lägre än i andra kommuner i samma kommungrupp. Ett stort antal fritidshus är inte lösningen 
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på en bostadsmarknad i obalans, men det är dock en fördel att kommunen kan erbjuda 
attraktiva säsongsboenden för att stärka attraktiviteten och besöksnäringen. 

Det har färdigställts få lägenheter i flerfamiljshus i Hylte kommun under perioden 2014-2018, 
lägre än i Halland och i andra liknande kommuner per 1000 invånare. Antalet färdigställda 
bostäder i småhus är fler, men även här lägre än i andra liknande kommuner och i Halland.

7.3. Bostadsmarknaden för olika grupper
Tabell 21. Läget på bostadsmarknaden för olika grupper i Hylte kommun 2019

Ungdomar Studenter Nyanlända

Äldre i behov 
av särskilt 

boende

Bostäder för 
personer med 

funktionsnedsättning
Balans Balans Obalans 

(underskott)
Balans Obalans

(underskott)
Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019

7.3.1.Ungdomar

I kommunen råder det balans gällande utbudet av bostäder för ungdomar i kommunen. För att 
underlätta för ungdomar att hitta en bostad i kommunen erbjuder Hyltebostäder ungdomar 
hyresrabatter. Gruppen 15-24 år är den åldersgrupp som har det mest negativa 
inflyttningsnettot. Även om det råder balans på bostadsmarknaden för ungdomar bör 
kommunen se över vilka insatser som kan göras för att fler ungdomar ska välja att bo kvar i 
kommunen efter det att dem har flyttat hemifrån.

7.3.2.Äldre i behov av särskilt boende

Hylte kommun har, likt samtliga kommuner i Sverige, ansvar att ordna med platser i särskilt 
boende för invånarna. Det framtida behovet av platser i särskilt boende påverkas av utbudet 
på den ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden för äldre är därför nära 
sammankopplat med behovet av platser på särskilt boende. Kommunen har idag 123 platser i 
särskilt boende. Tiden som boende i särskilt boende i Hylte kommun varierar men är i 
medianvårdtid 939 dagar. För riket är motsvarande medianvårdtid 720 dagar. 2018 bodde 
3.8% av Hylte kommuns 65 år och äldre permanent i särskilt boende. En annan boendeform 
för äldre är så kallade seniorbostäder, vilka är vanliga bostäder som är anpassade för äldre. I 
Hylte kommun finns det 108 seniorbostäder, varav alla inte är uthyrda. I Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2019 anger Hylte kommun att det råder balans gällande utbudet av 
särskilt boende för äldre.

Enligt prognos från SCB daterad 2 maj 2015 beräknas andelen 65 år och äldre öka från 65 815 
personer till 92 646 personer mellan 2015 och 2035 i Hallands län. Det är en ökning från 21 
% av totala befolkningen i länet till ca 25,5% av den beräknade totalbefolkningen. I länet 
kommer andelen 85 år och äldre mer än dubbleras från 2015 till 2035 med en ökning från 
8858 personer 2015 till ca 18 175 personer 2035.  För att en allt äldre befolkning ska få 
möjlighet att bo i sina ordinära boenden så kommer andelen bostadsanpassningar rimligtvis 
öka. Förutom bostadsanpassningar krävs det att det konsekvent arbetas med att 
tillgänglighetsanpassa området i anslutning till bostäderna för att äldre fortsatt ska kunna leva 
i sina ordinära boenden. Även om kommunen idag bedömer att det råder balans gällande 
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efterfrågan och utbud på särskilt boende för äldre, bör kommunen utreda det framtida behovet 
av särskilt boende för äldre, då andelen äldre antas öka i framtiden.

7.3.3.Nyanlända

Enligt bosättningslagen (2016:38) har alla kommuner ansvar för att ta emot nyanlända. Hur 
många nyanlända som anvisas till en kommun beror på kommunens storlek, hur många 
nyanlända som kommunen tidigare tagit emot, samt den lokala arbetsmarknaden. 

Tabell 22. Antal mottagana nyanlända i Hylte kommun 2014-2018 enligt ersättningsförordningen

2014 2015 2016 2017 2018
Mottagna 254 358 320 200 89
Källa: Migrationsverket

Kommunen samarbetar regelbundet med Hyltebostäder för att säkerställa behovet av bostäder 
för nyanlända som anvisats till kommunen. En stor majoritet av inflyttade nyanlända har hittat 
egna boendelösningar i kommunen. Likt i övriga kommuner i Halland råder det även i Hylte 
brist på bostäder för nyanlända. Situationen försvåras av ett för lågt antal hyresrätter. Då 
gruppen nyanlända ofta är en köpsvag grupp finns det ett behov av hyresrätter med 
överkomliga hyror för att förbättra situationen på bostadsmarknaden för nyanlända.

7.3.4.Gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

Kommunen är skyldig erbjuder boende för personer med funktionsnedsättning enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 5 kap 7 § socialtjänstlagen. För de 
personer med funktionsnedsättning som har ett behov av tillsyn och vård dygnet runt finns så 
kallade gruppbostäder. För de som inte har ett lika stort omvårdnadsbehov finns 
servicebostäder. Då har den boende en egen lägenhet, men ändå tillgång till vård och personal 
hela eller delar av dygnet. I Hylte kommun finns endast gruppbostäder enligt LSS, och inga 
servicebostäder. Idag finns det totalt 16 bostäder som är klassade som särskilda boendeformer 
för personer med funktionsnedsättning. Kommunens bedömning är att det finns ett underskott 
på bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det finns ett behov att utreda det framtida 
behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning, samt förutsättningar för att bygga 
fler bostäder för personer med funktionsnedsättning.

7.3.5.Bostäder för dem som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden

Kommunen har idag 16 andrahandslägenheter som hyrs ut till hemlösa. Kommunen gör flera 
insatser för att motverka hemlöshet. Bland annat bedriver socialtjänsten uppsökande 
verksamhet med rådgivning eller särskilda insatser för att förebygga vräkningar. Kommunen 
har även kontakt med Hyltebostäder för att vissa fall sänka kraven på de bostadssökande, 
exempelvis acceptera försörjningsstöd som inkomst. 

7.4. Tillgänglighet

Hyltebostäder arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor och ser över tillgängligheten i lokaler 
och lägenheter kontinuerligt. För alla lägenheter som görs uthyrningsbara tas hänsyn till 
tillgänglighetsaspekten. En stor del av Hyltebostäders lägenheter finns på markplan vilket gör 
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att lägenheterna kan hyras ut till seniorer. Hyltebostäder har även satt in hiss i vissa av 
flerbostadshusen. 

Vid nyproduktion så byggs Hyltebostäders lägenheter i enlighet med de lagar och 
bestämmelser som gäller vid bostadsbyggande. Detta är bland annat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De svenska lagar (PBL och BBR) som 
tillämpas vid nybyggnation och ombyggnation bygger på konventionen. Det innebär att nya 
bostäder som byggs ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

8. Förutsättningar för bostadsbyggande
8.1. Nya detaljplaner och projekt

I Hylte kommun har de senaste åren arbetat med att ta fram detaljplaner och projekt som ska 
möjliggöra bostadsbyggande i kommunen. Detaljplanerna som tas fram berör de tre största 
tätorterna i kommunen. Gemensamt för de tre detaljplanerna är att de är sjö eller vattennära 
vilket är ett medvetet val för att kunna bygga attraktiva bostäder i attraktiva miljöer. Hur 
många bostäder som detaljplanerna tillsammans möjliggör beror på vilken typ av bostäder 
som byggs. Detaljplanerna öppnar upp möjligheten för olika bostadsalternativ vilket gör att de 
kan möta den efterfrågan som finns.  

Det första projektet är i ett inledande skede och berör centrala Hyltebruk. Området som är 
aktuellt i detaljplansarbetet ligger i direkt anslutning till kanalen som rinner genom Hyltebruk. 
Projektet skulle innebära ett tillskott på 80-100 bostäder beroende på vilken typ av bostäder 
som byggs, då en framtida detaljplan ska ge utrymme för varierad bebyggelse. Projektnamnet 
för den nya stadsdelen är Parkstaden. Stadsdelen kommer bli ett levande område, med närhet 
till centrala Hyltebruk, Forumhuset, samt Örnaskolan och Kråkbergsskolan. Stadsdelen 
kommer ligga i direkt anslutning till den nya skateparken i Hyltebruk.  

Den andra aktuella detaljplanen är Marknadsplatsen i Torup. Syftet med detaljplanen är att 
göra det möjligt med uppförande av sjönära bostäder i blandade hustyper, flerfamiljshus och 
radhus. Tanken är att en del av området även ska kunna användas för evenemang. Syftet med 
detaljplanen är även att skapa en flyttkedja där invånare som bor i stora hus kan få ett 
alternativt, attraktivt, mindre boende i närhet till befintligt äldreboende och på så sätt starta en 
kedja som frigör bostadshus för inflyttning till orten. Ny kompletterande bostadsbebyggelse 
inom befintlig tätortsstruktur där etablerad teknisk infrastruktur och kommunikationer kan 
nyttjas i nuvarande omfattning, innebär ett viktigt tillskott av befolkningsunderlag för 
upprätthållande av service på orten. Detaljplanen för Marknadsplatsen antogs av 
kommunfullmäktige 2017.

Den andra av de aktuella detaljplanerna är belägen mitt i Unnaryd och i direkt anslutning till 
sjön Unnen. Unnaryd är idag en expanderande del av Hylte kommun med flera större företag 
som behöver attraktiva bostäder för att kunna rekrytera personal. Planens syfte är att skapa 
attraktiva bostäder i form av villor och/eller radhus/parhus eller flerfamiljshus för att kunna 
bidra till näringslivets och samhällets utveckling. Aktuellt område är beläget i direkt 
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anslutning till befintliga bostäder och ligger inom ett avstånd på 1000 meter från aktuella 
företag och verksamheter och knappt 500 meter från Unnaryd centrum. Detaljplanen i 
Unnaryd antogs av kommunfullmäktige 2017.

8.2. Outnyttjade byggrätter

Outnyttjade byggrätter är den mängd bostäder lagakraftvunna detaljplaner ger rättighet till. 
Detaljplanerna utgör genom sin juridiska verkan ett viktigt steg i bostadsbyggandet. För att 
tydliggöra var och i vilken omfattning det idag finns möjlighet att bygga småhus och 
flerfamiljshus i kommunen finns en förteckning av tomter i Hylte kommun i bilagan till 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Outnyttjade byggrätter i gällande detaljplaner i Hylte kommun finns i centralorten, samt i 
samtliga större samhällen och byar. Kommunen äger mark med byggrätter i Hyltebruk, 
Rydöbruk, Kinnared, Landeryd, Unnaryd och Långaryd. I samtliga samhällen där det finns 
kommunala byggrätter finns det även privata byggrätter om än i mindre utsträckning. Vid 
beräkning av antalet lägenheter i flerbostadshus så är det ett uppskattat antal som anges 
beroende hur högt och hur stort det byggs. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det 
finns möjlighet för samtliga större samhällen i kommunen att växa. 

8.3. Infrastrukturprojekt som påverkar bostadsmarknaden

8.3.1.Bredbandsutbyggnad

Tillgänglighet till bredband med hög kapacitet är en förutsättning för att Hylte kommun ska 
vara en attraktiv kommun för både nuvarande och framtida invånare. Efterfrågan på bostäder 
med fiberanslutning kommer öka med tiden och i framtiden kommer fiberanslutning vara en 
standard som efterfrågas. Därför är bredbandsutbyggnaden en satsning som går hand i hand 
med en god bostadsförsörjning. I mars 2015 skrev kommunen avtal med företaget IP-Only 
som innebär att inom fem år kommer merparten av kommunens invånare och företag i Hylte 
kommun ha tillgång till bredband med hög överföringskapacitet via optisk fiber.

8.3.2.HNJ-banan

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ-banan) är en järnväg som sträcker sig mellan Halmstad via en 
förgrening i Vaggeryd kommun med ändstationer i både Nässjö och Jönköping. HNJ-banan 
har tre stationslägen i kommunen vilka är Torup, Kinnared och Landeryd. Hallandstrafiken 
har ett uppdrag att genomföra ett projekt över 3 år med start december 2017 där antalet 
dagliga turer ska öka. Detta gör att tillgängligheten till stationssamhällena blir bättre. Hylte 
kommun har under en längre tid arbetat för HNJ-banan och dess utveckling och om banan 
trafikeras oftare och i högre hastigheter så ökar det attraktiviteten på bostäder i 
stationssamhällena.

8.3.3.Höghastighetsjärnväg

Den planerade höghastighetsjärnvägen som kommer sträcka sig från Skåne i söder till 
Stockholm i norr samt mellan Göteborg i väster och Stockholm i öster beskrivs i vissa 
sammanhang som den största infrastruktursatsningen i modern tid. Projektet är ett 
regeringsinitiativ. Förhoppningen är att den nya järnvägen ska åstadkomma ett ökat 
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bostadsbyggande med 100 000 bostäder, en större arbetsmarknad och ett hållbart resande. 
Järnvägen beräknas stå färdig 2035. Stationsläge i Hylte kommuns närhet finns i Värnamo 
kommun.  Hylte kommun berörs av den planerade höghastighetsjärnvägen genom att 
kommunen har en direkt anslutning till stationsläget i Värnamo genom HNJ-banan som har 
tre stationslägen i kommunen. 

8.3.4.Åtgärder på riksväg 26

I nationell plan för transportsystemet 2018-2029 så öppnar Trafikverket för att eventuellt 
investera i riksväg 26 som löper rakt igenom Hylte kommun. Riksväg 26 är en viktig del i 
Hylte kommuns infrastruktur och en viktig del i god bostadsförsörjning längs med riksvägen 
då en välutvecklad riksväg 26 ger bättre möjligheter att pendla till och från arbete inom och 
utanför kommunens gränser.
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Bilaga 1 - Outnyttjade byggrätter kommunal mark
(privata inom parentes)

Torup

Villatomter

 12 tomter - Djäknebol
 2 tomter (+ 2 privata) - Givagård 1:19 mfl
 6 tomter - Ramnås/Skravelsbo
 16 (+ 2 privata) + 35 tomter – Givagårdsområdet. Första siffran norra området med färdig 

infrastruktur, andra siffran södra området utan vägar och VA framdraget.

Flerbostadshus

 25 lgh, ca 2500 kvm BTA - Givagård 1:19 mfl
 40 - 70 lgh, ca 4000 - 6900 kvm BTA – Marknadsplatsen

Totalt antal tomter

 63 villatomter (+ 2 privata)
 65-95 lägenheter i flerbostadshus

Rydöbruk

Villatomter

 11 tomter – Våcknared (+14 privata)
 16 tomter - Rydö
 8 tomter – vid skolan (+4 privata)
 10 tomter – Fors/Veka (+1 privat)

Flerbostadshus

 20 lgh, ca 1800 kvm BTA – Rydö 1:34
 4 lgh, ca 360 kvm BTA – Rydö 1:33

Totalt antal tomter

 45 villatomter (+19 privata)
 24 lägenheter i flerbostadshus
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Kinnared

Villatomter

 22 tomter – Kinnareds stationssamhälle (+27 privata)

Flerbostadshus

 30 lgh (ca 2960 kvm BTA) – Åmot 1:66

Hyltebruk

Villatomter

 17 tomter (+11 privata) utsprida i samhället
 83 tomter – Staffansbo

Totalt antal tomter

 100 villatomter (+11 privata)

Landeryd

Villatomter

 20 tomter  (+ 2 privata)

Flerbostadshus

 22 lgh (ca 2000 kvm BTA)

Unnaryd

Villatomter

 7 tomter (+ 19 privata)

Flerbostadshus

 24 lgh (ca 2160 kvm BTA) – Unnaryd 1:103 mfl
 30 lgh (ca 2810 kvm BTA) – Byn (+ 4 privata)
 (30 lgh privat – Unnaryd 1:49)

Totalt antal tomter

 7 villatomter (+ 19 privata)
 54 lägenheter i flerbostadshus (+34 privata)
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Långaryd

Villatomter

 5 tomter – Skräddarevägen (+1 privata)

Flerbostadshus

 12-20 lgh (ca 2000 kvm BTA) – Långaryds Klockaregård

Sammanlagt

Bostäder på villatomter 262 kommunala + 81 privata = 343 villatomter

Lgh i flerbostadshus 207–245 kommunala + 34 privata = 241-279 lägenheter i 
flerbostadshus
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Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
           Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2

Anton Larsson, Nämndsekreterare 2019-12-04
Tfn: 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen
2016 KS0234

Ärendebeskrivning - Redovisning av kompletteringar 

Kommunledningskontoret har gjort kompletteringar i bostadsförsörjningsprogrammet efter de 
remissyttranden som har kommit in. Nedan redovisas de ändringar som har gjorts.

Inledningstexten
Efter synpunkt från ANN har den sista meningen i första stycket (sid 4.) kompletterats till att 
innefatta, förutom föreningsliv, även natur och kultur.

Befolkningsutvecklingen
Efter synpunkt från ANN har texten under kapitel 6.2.1 (sid. 19)  kompletterats med text för 
att förtydliga att befolkningsutvecklingen bör följas noggrant för att undvika att kommunen 
hamnar i ett bostadsöverskott.

Trygghet
Efter förslag från Länsstyrelsen har programmets kompletterats med en definition av trygghet 
framtagen av Boverket (sid 15.).

Jämställdhet
Efter synpunkt från Länsstyrelsen har kapitel 6.3 och 6.4 (sid. 22, 23 och 24) kompletterats 
med analys och resonemang kring hushåll och inkomst, könsuppdelat.

Hyresnivåer
Efter synpunkt från Länsstyrelsen har text lagts till med resonemang kring hyrespriser, sista 
delen av första stycket i kapitel 7.2.4. (sid. 30 och 31).

Hyltebostäder
Efter synpunkt från Länsstyrelsen har text lagts till med resonemang kring allmännyttiga 
bostadsbolags särskilda roll inom bostadsförsörjningen, sista delen av första stycket kapitel 
7.2.5. (sid. 31). 

Personer med funktionsnedsättning och specialbostäder
Efter synpunkt från omsorgsnämnden har ordet ”funktionshindrade” bytts ut mot ”personer 
med funktionsnedsättning” i dokumentet. I texten under kapitel 7.3.4 (sid. 35) har det 
förtydligats att kommunen endast har specialbostäder enligt LSS.
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Per Borg Anton Larsson 
Kommundirektör Utredare
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Bostadsförsörjningsprogram

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bostadsförsörjningsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram har varit ute på remiss. Det har inkommit remissvar från 
samtliga nämnder, Hyltebostäder, Region Hallands tillväxtutskott och Länsstyrelsen i Halland. 
Länsstyrelsen i Halland gör bedömningen att förslaget till bostadsförsörjningsprogram lever upp till 
kraven i 2 § i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Handlingar i ärendet
Ärendebeskrivning – Redovisning av kompletteringar efter remissgång
Remissyttrande – Länsstyrelsen
Remissyttrande – Region Hallands Tillväxtutskott
Remissyttrande – Hyltebostäder
Remissyttrande – Arbets- och näringslivsnämnden
Remissyttrande – Omsorgsnämnden
Remissyttrande – Barn- och ungdomsnämnden
Remissyttrande – Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg Emma Gröndahl
Kommundirektör Informations- och kanslichef
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00

Hylte kommun
Kommunledningskontoret
Kommunen@hylte.se

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för 
Hylte kommun.

Ärendet
Hylte kommun har gett länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över kommunens förslag 
till Bostadsförsörjningsprogram. 
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
I enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Lagen 
innehåller vissa krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla. 

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 
uppgifter: 

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för bostadsförsörjningen 
lever upp till kraven i 2 § av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Därutöver lämnar Länsstyrelsen också råd enligt 3 § i samma lag.

En ny översiktsplan förväntas snart antas i Hylte. Översiktsplaneringen är ett viktigt 
instrument när det gäller att förbereda och genomföra kommunens bostadspolitiska 
intentioner. Både översiktsplanen och riktlinjerna för bostadsförsörjningen behövs för 
att nå kommunens bostadspolitiska mål. De skiljer sig emellertid åt på två sätt: 

• I översiktsplanen anger kommunen hur den tänker tillgodose det långsiktiga behovet 
av bostäder. 

• I riktlinjerna för bostadsförsörjning konkretiserar kommunen hur behovet ska 
tillgodoses.
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Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen välkomnar att Hylte kommun har valt att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen bedömer att Hylte kommuns förslag till riktlinjer 
för bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Det är positivt att programmet har tagits 
fram i dialog och att det är förankrat politiskt.

Kommunens mål och insatser för att nå uppsatta mål 
Hylte kommuns bostadsförsörjningsprogram är indelade i tre olika delar; Kommunens 
mål och riktlinjer, Handlingsplan och uppföljning, och Bostads- och marknadsanalys. 
Upplägget är tydligt och kommunen redovisar att handlingsplanen ska följas upp varje 
år, Bostads- och marknadsanalysen vartannat år. Det görs av Kommunstyrelsen. 
Riktlinjerna ska följas upp och revideras av Kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Kommunen har högt ställda mål för bostadsbyggandet där man beskriver att behov av 
ungefär 24 bostäder per år. I relation till vad som byggts de senaste åren är det ett högt 
mål. Sedan 2010 har det totalt sett färdigställts nya 22 bostäder i Hylte kommun. Det 
är positivt att det finns en fördelning av hur många bostäder som behöver tillkomma i 
respektive orter samt på landsbygden. Dock skulle man kunna föra in hur denna 
fördelning bör vara när det gäller upplåtelseformer och hustyper. Med den typen av 
mål kan man löpande följa i vilken mån man lyckas nå de uppsatta målen och – om så 
erfordras – vidta lämpliga omprioriteringar, planeringsåtgärder eller andra åtgärder 
som står till kommunens förfogande. Det kan även vara lämpligt att i antal m.m. 
precisera kommunens långsiktiga målsättningar rörande byggandet av bostäder för 
olika kategorier av boende, såsom för ungdomar, studenter, seniorer, äldre samt vård- 
och omsorgsboende för äldre och funktionsnedsatta. 

De bostadspolitiska målen som även utgör riktlinjerna för bostadsförsörjningen i 
kommunen har tydlig koppling till social hållbarhet. Det är också positivt att särskilt 
utsatta grupper lyfts, så som äldre och personer med funktionsvariationer. 

För att skapa en bredare förankring av exempelvis insatser för särskilt utsatta grupper 
utifrån kön, ålder, funktionalitet, etnicitet, socioekonomi etc. kan man koppla 
kommunala styrdokument till internationella överenskommelser såsom juridiskt 
bindande konventioner, nationella mål och strategier. Kommunen kan med fördel 
komplettera med Agenda 2030, de nationella jämställdhetspolitiska målen samt ett 
tydligare rättighetsperspektiv utifrån de internationella konventioner som Sverige har 
förbundit sig till. Särskilt Barnkonventionen med tanke på att den blir svensk lag 
2020. 

Under ”Mål 1” tydliggörs att Hylte vill ha ett varierat bostadsutbud. Viktigt är dock att 
inte bara fokusera på ägandeform utan även på prisnivå inom ägandeformen hyresrätt. 
Detta bör tydliggöras för att få till en eventuell flyttkedja som gör att bostäder blir 
tillgängliga inom alla prisskikt inom hyresrätterna. Detta då nyproducerade hyresrätter 
riskerar att annars bli så dyra att ekonomiskt svaga grupper inte har möjlighet att hyra 
dessa. Hyltebostäders betydelse kan utvecklas med hänsyn till att allmännyttan har en 
särskild roll i bostadsförsörjningen.

Begreppsförklaringar
Programmet har en bra definition av social hållbarhet. Dock saknas en tydlig 
definition av vad som menas med social trygghet. Trygghet är ett begrepp som är 
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komplext och som betyder olika beroende på om det är relaterat till trafiksäkerhet, 
frånvaron av brott, ekonomisk säkerhet etc. Dessutom är det individberoende. 
Trygghet för kvinnor är exempelvis sällan samma sak som trygghet för män etc. För 
att kunna arbeta med trygghet rekommenderas att man använder sig av Boverkets 
definition. 

Nationella mål och regionala mål, planer och program  
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning av nationella och 
regionala mål.

Analyser som grund för riktlinjerna
Befolkningsutveckling
Befolkningsprognoserna utgår från en tillväxt i befolkningen i samtliga scenarier, 
medans befolkningsökningen (efter en tidigare nedåtgående trend) sedan 2013 till stor 
del har orsakats av invandring i samband med flyktingkrisen 2015-2017. Sedan dess 
har invandringen till Sverige kraftigt avtagit och Migrationsverket gör ett antagande 
om ett stabilt inflöde av flyktingar och behov av bosättning/kommunmottagande i sin 
senaste prognos. Kommunen slår samtidigt fast att många tidigare bosatta nyanlända 
har flyttat ut från kommunen, samt att totalbefolkningen har minskat sedan 2018.

Nyanlända
Utflyttning av nyanlända kan antas bero på en obalans på bostadsmarknaden för 
målgruppen, men även på brist i kollektivtrafik från kommunernas tätorter till övriga 
pendlingskommuner vilket försvårar tillgång till arbetsmarknaden. Nyanlända saknar i 
många fall egna transportmedel vilket försvårar möjligheten för målgruppen att 
bosätta sig utanför huvudtätorten och på landsbygden. Länsstyrelsen ser därför positivt 
på handlingsplanens delar kring kartläggning av tomma hus på landsbygden i 
kombination med planer för förbättrad kollektivtrafik.  

Tabell 18 visar antalet mottagna nyanlända 2014-2018 enligt ersättningsförordningen 
för flyktingmottagande (2010:1122) och innefattar samtliga nyanlända (med 
uppehållstillstånd) som för första gången har tagits emot i en kommun. Av dessa har 
20 stycken (under period 2016-2018) anvisats med stöd av bosättningslagen 
(2016:38). Med undantag av anvisade ensamkommande barn (och eventuella 
anknytningar till dessa), har resterande delen självmant hittat boende i Hylte kommun 
(sk självbosättning, dvs inflyttning till kommunen utan anvisning med stöd av 
bosättningslagen). Asylsökande i eget boende (EBO) eller sekundär inflyttning (dvs. 
efter att ett första mottagande har skett i annan kommun, eller inflyttning efter mer än 
två år som en nyanländ är föremål för ersättningsförordningen) till kommunen 
redovisas inte i statistiken. Att en stor majoritet av inflyttade nyanlända har hittat egna 
boendelösningar i kommunen kan antas vara anledning till en ökning i boendetäthet 
som redovisas i tabell 13 som sammanfaller med perioden av befolkningstillväxt och 
hög mottagande av nyanlända. Länsstyrelsen ser därför positiv på kommunens planer 
för att förbättra bostadsmarknaden för målgruppen nyanlända.

Boendetäthet
Boendetäthet och trångboddhet är en komplex fråga och en vanlig problematik i 
socioekonomiskt svaga områden. Trångboddheten är ett större problem inom 
ägandeformen hyresrätt och bland personer med utländsk bakgrund. Med tanke på 
svårigheterna med att få en riktig bild av trångboddhet genom 
folkbokföringsstatistiken kan man inom kommunen kontrollera uppgifterna grovt 
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LÄNSSTYRELSEN YTTRANDE 4(4)

2019-11-27 405-7147-19

genom samtal med fastighetsskötare inom det kommunala bostadsbeståndet för att få 
en säkrare bild än bara genom SCB:s statistik. För mer kunskap om trångboddhet och 
bostadstäthet se boverkets rapport ”Var finns rum för våra barn? En rapport om 
trångboddheten i Sverige” (Boverket, 2016)

Jämställdhet
Kommunen tar upp behovet av god tillgång till samhällsservice, kollektivtrafik, skola, 
vård- och omsorg samt hur behoven av bostäder skiljer sig åt hos olika åldersgrupper – 
där bland annat den ekonomiska aspekten belyses samt tillgänglighetsperspektivet. 
Länsstyrelsen saknar här en jämställdhetsanalys där man redogör för hushållens 
ekonomi, arbetsmarknaden och pendlingsmöjligheterna samt tillgången till 
samhällsservice. Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet samtidigt som de yrkesarbetar, vilket leder till att de har en sämre 
ekonomi. Det är också kvinnor som i större utsträckning är ensamstående med barn. 
Vidare åker kvinnor mer kollektivt och tar större hänsyn till miljön.

Avvägning gentemot andra allmänna intressen
Länsstyrelsen vill understryka att vad gäller utbyggnadsområdens lämplighet behöver, 
där så inte skett, det prövas i kommande översikts- och detaljplanering. Avvägningen 
mellan det allmänna intresset bostadsförsörjning och övriga allmänna intressen sker i 
kommunens översiktsplanering och avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
i kommunens detaljplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsens 
bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer därför att ske inom 
ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.

Övrigt
Det är mycket positivt att det finns en tydlig bild av vilken planberedskap som finns i 
kommunen. Det är en bra utgångspunkt i arbetet med att tillskapa fler och nya 
bostäder.

Länsstyrelsen ser fram emot en fortsatt dialog kring bostadsfrågorna. 

Antagna riktlinjer
När riktlinjerna för bostadsförsörjningen antagits av kommunfullmäktige önskar 
Länsstyrelsen att kommunen skickar handlingen till Länsstyrelsen.

---

Yttrandet har sammanställts inom länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet av 
länsarkitekt Cecilia Engström, beslutande och planarkitekt Anna Nilsson, 
föredragande. Därutöver har tjänstepersoner från utvecklingsenheten deltagit.

Cecilia Engström Anna Nilsson

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter
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Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345-180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
           Barn- och ungdomskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2

 1(1)

Yelis Bilim, Nämndsekreterare 2019-11-22
Tfn: 
E-post: Yelis.Bilim@hylte.se

Tillväxtutskottet

Kopia av Svar på remiss Bostadsförsörjningsprogram 

Anser ni att bostadsförsörjningsprogrammets mål och insatser på ett bra sätt sammanfattar vad 
kommunen behöver uppnå och genomföra för att i framtiden ha en god bostadsförsörjning?
Svar: 

Ja. Utifrån Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden tycker vi att man belyser behov 
av trygga boendemiljöer, boenden som säkrar tillgång till god samhällsservice som förskola 
och skola. Att man planerar boende med ett hållbarhetstänk och ur ett miljöperspektiv för att 
värna våra barn och ungdomars framtid. Man tar även tillgänglighet i beaktan då det gäller att 
planera boendemiljöer så att de blir tillgängliga för att grupper i vårt samhälle tex särskilda 
boenden.
För att alla barn och ungdomar ska kunna få likvärdiga förutsättningar för att kunna bo och 
leva i sin hembygd har man tagit kollektivtrafikens utbyggnad i beaktan i 
bostadsförsörjningsprogrammet, en viktig förutsättning för att inte enbart tätorterna ska kunna 
vara attraktiva som bostadsort. 

Bostadsförsörjningsprogrammet belyser vidare behovet av nya bostäder, ett sätt för Hylte 
Kommun att behålla sina ungdomar som har avslutat grundskola och gymnasieskola är att 
kunna erbjuda attraktiva boenden i hemkommunen. Att bygga boenden som är anpassade för 
mindre hushåll då är ett sätt.

Ger bostadsförsörjningsprogrammets analys en tydlig bild av bostadsmarknaden i kommunen?
Svar: 
Ja Barn- och ungdomsnämnden anser att en tydlig bild av bostadsmarknaden i kommunen 
belyses i bostadsförsörjningsprogrammet.

Yelis Bilim 
Nämndsekreterare 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Remiss Bostadsförsörjningsprogram 
(2019 ON0085)

Beslut
Omsorgnämnden har tagit del av förslaget på Bostadsförsörjningsprogram och lämnar 
följande remissvar:
Omsorgsnämnden anser att lokalförsörjningsplanen behöver vara klar tidigare än 2022 då 
omsorgsnämnden ser behov av särskilda boendeformer framförallt i gruppen för personer med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning för att möjliggöra kvarboende i kommunen för dessa 
grupper. Lokalförsörjningsplanen bör årligen revideras utifrån särskilda gruppers behov.

Under rubrik 7.3.4
De 16 bostäder som finns idag är enligt LSS. Hylte kommun saknar helt bostäder enligt 5 kap 
7§ för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Omsorgsnämndens 
bedömning är att det finns ett underskott av bostäder för personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar.

Omsorgsnämnden anser att skrivningarna med funktionshindrade i hela dokumentet ska 
ersättas med personer med funktionsnedsättningar.

Beskrivning av ärendet
En kommun ska minst vart fjärde år ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Hylte 
kommun har valt att kalla dokumentet bostadsförsörjningsprogram.
Tillväxtutskottet har valt att skicka ut bostadsförsörjningsprogrammet på remiss till de olika 
nämnderna i kommunen samt till Hyltebostäder och önskar få svar på följande 
frågeställningar:
- Ger bostadsförsörjningsprogrammets analys en tydlig bild av bostadsmarknaden i 
kommunen?
- Anser ni att bostadsförsörjningsprogrammets mål och insatser på ett bra sätt sammanfattar 
vad kommunen behöver uppnå och genomföra för att i framtiden ha en god 
bostadsförsörjning?

Handlingar i ärendet
 §97 ON AU Remiss Bostadsförsörjningsprogram
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Bostadsförsärjningsprogram
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förslag bostadsförsörjningsprogram - 2019-10-01
 Remissbrev - Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun

Beslutet skickas till 
Tillväxtutskottet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-14

Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Remiss Bostadsförsörjningsprogram 
(2019 ANN0206)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av förslag till bostadsförsörjningsprogram och 
lämnar följande svar:
Arbets- och näringslivsnämnden vill att den inledande skrivningen breddas till att innefatta 
mer än föreningsliv.
Arbets- och näringslivsnämnden anser att bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för att 
befolkningsutvecklingen inte blir så positiv som huvudscenariot anger till 2040, då flertalet av 
insatserna som den utvecklingen bygger på förutsätter beslut om satsningar från andra 
huvudmän med ansvar för kollektivtrafik.
I övrigt ställer sig nämnden bakom det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun ska ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Tillväxtutskottet har skickat 
förslag till bostadsförsörjningsprogram på remiss och arbets- och näringslivsnämnden har fått 
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Tillväxtutskottet vill att nämnden utifrån sina ansvarsområden ska svara på om nämnden 
anser att bostadsförsörjningsprogrammets mål och insatser på ett bra sätt sammanfattar vad 
kommunen behöver uppnå och genomföra för att i framtiden ha en god bostadsförsörjning, 
samt om bostadsförsörjningsprogrammets analys ger en tydlig bild av bostadsmarknaden i 
kommunen.
Förslaget inleds med att konstatera att en god bostadsförsörjning, förutom bra bostäder, också 
innefattar att boende i kommunen har tillgång till både kommunal service och skolor och till 
arbete och föreningsliv. Arbets- och näringslivskontoret anser att denna skrivning är för 
avgränsande och att det är viktigt med förutsättningar för en meningsfull fritid, vilket 
innefattar mer än bara föreningsliv, exempelvis även tillgång till natur och kultur.
Arbets- och näringslivskontoret anser att bostadsförsörjningsprogrammet också behöver väga 
in ett alternativ där befolkningsutvecklingen är mindre än huvudscenariot från 
översiktsplanen, ca 12 000 invånare 2040. Flertalet av de insatser gällande utveckling av 
kollektivtrafiken som ligger till grund för huvudscenariot är Hylte kommun inte huvduman 
för. Blir det obalans på bostadsmarknaden och ett överskott på lediga hyresrätter i kommunen 
finns risk för ”social dumpning”, det vill säga att ekonomiskt utsatta personer som har svårt 
att hitta bostad i närliggande kommuner bosätter sig i Hylte och att kommunen därmed får 
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
I övrigt anser arbets- och näringslivskontoret att nämnden ska ställa sig bakom det föreslagna 
bostadsförsörjningsprogrammet.

Handlingar i ärendet
 §105 ANN AU Remiss Bostadsförsörjningsprogram
 Tjänsteskrivelse - remissvar bostadsförsörjningsprogram
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-14

Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Förslag bostadsförsörjningsprogram - 2019-10-01
 §26 TU Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av förslag till 
bostadsförsörjningsprogram och lämnar följande svar:
Arbets- och näringslivsnämnden vill att den inledande skrivningen breddas till att innefatta 
mer än föreningsliv.
Arbets- och näringslivsnämnden anser att bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för att 
befolkningsutvecklingen inte blir så positiv som huvudscenariot anger till 2040, då flertalet av 
insatserna som den utvecklingen bygger på förutsätter beslut om satsningar från andra 
huvudmän med ansvar för kollektivtrafik.
I övrigt ställer sig nämnden bakom det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2

                                                                                           2019-11-15

Tillväxtutskottet

              
              

Dnr. 2019 SBN0322

Sammanfattning

SBK gläds åt att se att ett bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och hoppas att programmet kommer 
att följas upp då vi ser det som ett viktigt instrument för att främja utvecklingen i Hylte kommun.

Ärendet

Övergripande synpunkter på Bostadsförsörjningsprogrammet

Behov av utökade resurser till SBK
Under riktlinjer för bostadsförsörjning 1a framgår det att Hylte kommun till år 2040 ska ha utökat sitt 
bostadsbestånd med 470 nya bostäder, motsvarande cirka 24 bostäder per år. En växande befolkning och 
ett utökat bostadsbyggande är naturligtvis en positiv utveckling som vi gläds åt men den ställer även 
större resurskrav på SBK. De utpekade insatserna som lyfts fram för att nå mål 1a (”Aktivt arbeta för att 
få exploatörer, byggföretag och fastighetsbolag att vilja bygga och förvalta bostäder i kommunen.”, 
”Aktiv planprioritering” samt ”Aktiv markpolitik”) nämner inget om utökade resurser till SBK vilket vi 
bedömer kommer att vara nödvändigt för att vi skall kunna fullfölja vårt uppdrag. SBK föreslår därför att 
behovet av utökade resurser hos SBK ses över om Bostadsförsörjningsprogrammet avses följas upp.

Djupanalys av outnyttjade byggrätter
Under bilaga 1, Outnyttjade byggrätter kommunal mark framgår att det finns outnyttjad byggrätt på 343 
villatomter samt 241-279 lägenheter i flerbostadshus i kommunen. Att antalet outnyttjade byggrätter har 
inventerats ser vi som något väldigt positivt, då det ger en tydligare bild av hur markreserven ser ut i 
kommunen. De olika tomterna som presenteras i bilaga 1 befinner sig i väldigt olika skeden och hur 
lämpliga dessa tomter är för exploatering framgår ej. Vissa av tomterna är byggklara medan andra endast 
finns på pappret och saknar både väg, VA och el. SBK föreslår därför att en djupanalys där varje enskild 
tomt analyseras för att se ifall objekten som pekats ut är byggbara skulle vara fördelaktigt. En faktor som 
även bör vägas in i en sådan djupanalys är de ekologiska i form av en klimatanalys då det kan antas att 
vissa av de obebyggda tomterna är direkt olämpliga att bygga på sett utifrån en ekologisk synpunkt. Om 
de obebyggda tomterna faktiskt stämmer överens med den nya Översiktsplanens riktlinjer som planeras 
antas under 2019 är också en faktor som bör utredas i bedömningen av lämpliga tomter för exploatering.

Ansvarsfördelning för handlingsplan
Insatserna som pekas ut under 3.1 Insatser ser vi på SBK som positiva förslag för att uppnå en god 
bostadsförsörjning. Vi gör dock bedömningen att vissa av de föreslagna insatserna kan komma att kräva 
att resurser på SBK tas i anspråk, vilket vi generellt sett är glada att bistå med. Kartläggning av tomma 
hus på landsbygden är en sådan insats där vi bedömer att det skulle kunna vara fördelaktigt att ta hjälp av 
vår GIS-kompetens för kartering. I de fall då resurser på SBK kan behövas tas i anspråk anser vi att det är 
av yttersta vikt att det i ett tidigt skede kommuniceras och ansvarsfördelas med SBK. 
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8  Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök
2019 KS0510

Beslutsunderlag
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2020-01-13

Dnr 2019 KS0510

Linda Klawitter, Fastighetschef, Hyltebostäder
Tel: 0729-65 81 20 Kommunstyrelsen
E-post:  linda.klawitter@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)

Begäran om medel för renovering Örnaskolans kök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag på 15 000 000 
för att renovera Örnaskolans kök.  

Beskrivning av ärendet
Till underlag för beslutet om investeringsbudgeten för projektet att renovera Örnaskolans kök låg ett 
förstudieprotokoll daterat den 2018-01-05 som baserades på kostnader för 2017. I detta dokument 
fanns en grov kostnadskalkyl för de problem man då hade vetskap om. Längre fram i dokumentet 
förtydligas att det behöver göras en inventering och fullständig projektering för att ta fram en komplett 
byggkalkyl. Den baserades på att köket tillverkade 1700 portioner varje dag. 

Budgeten för projektet beslutades till 10 000 000 kr.

När projekteringen av Örnaskolans kök tog fart under hösten 2019 uppmärksammades flera brister i 
fastigheten som inte framgått tidigare. Dessutom har antalet portioner som tillagas i köket ökat till ca 
2500 portioner. 

Bifogad uppdaterad kalkyl visar på en ökad kostnad med 15 000 000 kr. Total kostnad för projektet 
beräknas till 25 000 000 kr.

Handlingar i ärendet
Kalkyl Örnaskolans kök

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommundirektör
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HYLTE

OMBYGGNATION

KOSTNADSBERÄKNING/

FÖRHANDKOPIA

Göteborg 2019-11-27

CA consultadministration ab

MF/ AO

414439AO.530
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Örnaskolans kök Sida (sidor)

414439

Handl/Kalk Mängd Dokument Status Datum Rev Rev dat

HM Handl, dat. 19-11-18 2019-11-27

OMFATTNING

Kostnadsberäkningen omfattar produktionskostnaden för ombyggnad i Örnaskolans kök

I beräkningen ingår ej kostnader för 

   lös inredning och utrustning

   mervärdeskatt

   kostnadsstegring

   kapitalkostnader

   markförvärv

   anslutningsavgifter

BERÄKNINGSUNDERLAG

Beräkningen har baserats på A-handling från Horisont Arkitekter AB dat.2019-11-18

REDOVISNING

Projektdata - area och volym - redovisas enligt Svensk Standard SS 21054 : 2009

Kostnaderna redovisas byggdelsvis enligt BSAB:s produkttabell 2, generation 1983

med kompletteringar enligt CA:s kostnadsplan.

Kostnaderna för installationerna har beräknats av Cattegatt Consult AB  dat 2019-11-25

Kostnaderna för Kökutrustning har beräknats av Kreativastorkök dat 2019-11-21

Kostnaderna för tillfällig kök har beräknats av Expandia AB dat 2019-11-24

KOSTNADSLÄGE

Beräkningen har baserats på kostnadsläget 19-10

PROJEKTDATA

Berördyta Bruttoarea Ca 700 m2

AO/MF K-sam
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Örnaskolans kök Sida (sidor)

414439

Handl/Kalk Mängd Dokument Status Datum Rev dat Rev

HM K-sam

KOSTNADSSAMMANDRAG

1 MARK . utv kkr 0

32 Husunderbyggnad kkr 0

3 HUS kkr 6 300 kkr 6 300

5 VVS, VA

50 Rör+Kyla kkr 4 300

57 Vent, inkl styr kkr 3 350 kkr 7 650

6 EL inkl styr kkr 1 050

7 (Kostnad enligt EXPANDIA+Inkoppling ) kkr 1 500 kkr 2 550

8  UTRUSTNING-Storkök(Alt. 1) kkr 2 200

8  UTRUSTNING-Storkök(Alt. 2- 2 831 300 kr) kkr 0

ENTREPRENADKOSTNAD kkr 18 700

9 ALLM PROJEKTKOSTNADER

91 Projektering kkr 2 700

92 Administration kkr 1 500 kkr 4 200

93 Mervärdeskatt kkr 0

Summa, kostnadsläge 19-10 kkr 22 900

94 Kostnadsstegring kkr 0

95 Kapitalkostnad kkr 0

BYGGNADSKOSTNAD kkr 22 900

96 Markförvärv kkr 0

97 Anslutningsavgifter

  va kkr 0

  el kkr 0

  fjärrvärme kkr 0 kkr 0

98 Budgetreserv kkr 2 000

99 Övrigt kkr 0

0 PRODUKTIONSKOSTNAD kkr 24 900

2019-11-27AO/MF Handl, dat. 19-11-18
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2019-12-02

Renovering av Örnaskolans kök

Förtydligande till CA consults kalkyl daterad 2019-11-27

Bakgrund
Till underlag för beslutet om investeringsbudgeten för projektet att renovera Örnaskolans kök låg ett 
förstudieprotokoll från CA consult daterat den 2018-01-05 som baserades på kostnader för 2017. I 
detta dokument fanns en grov kostnadskalkyl för de problem man då hade vetskap om. Längre fram i 
dokumentet förtydligas att det behöver göras en inventering och fullständig projektering för att ta 
fram en komplett byggkalkyl. 
Informationen i förstudieprotokollet togs fram med hjälp av Hyltebostäders representant Dennis 
Dukan samt tidigare kostchefen, Elisabet Lendeblad.  Den baserades på att köket tillverkade 1700 
portioner varje dag. 
De problem som förstudien visade på var:

 Att planlösningen behövde ändras så att en transportväg mellan findisken och grovdisken 
skapas.

 Personalrummet byggs ut.
 Golvet i köket behöver ny beläggning.
 Investering i 4 nya ugnar, 1 ny kokgryta och 1 st chillblaster för att anpassa köket till de 1700 

portioner som då levererades.
 Ta bort organiskt material i kulverten i källaren.
 Isolering av bjälkaget i kulverten.
 Se över de tekniska installationerna. Ventilationen i findisken är undermålig.
 Inhägnad av området.

Den grova kostnadskalkylen som togs fram visade på en totalkostnad om 6 400 000 och budgeten för 
projektet beslutades till 10 000 000 kr.

Nuläge
Då projekteringen av Örnaskolans kök tog fart under hösten 2019 kom mycket ny information fram 
om statusen för fastigheten. Köket levererar idag ca 2500 portioner men det varierar lite mellan olika 
veckodagar. Nedan följer förtydliganden av posterna i den nya kalkylen daterad 2019-11-27

 3. Hus, 6 300 kkr. Enligt nya direktiv ska byggnaden inte byggas ut. Den yta som finns ska 
disponera så effektivt som möjligt. Det framtagna förslaget innebär bla att grovdisken flyttas, 
ett nytt kontor och ett nytt dietkök byggs och personalrummet byggs om. 
Övriga kostnader under denna post är                          Tidigare bedömda kostnader

o Fläktrum 800 kkr 0 kr
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o Förbindelsegång till modulerna  450 kkr 0 kr 
o Sanering 300 kkr 0 kr
o Undertak 220 kkr 0 kr
o Rivning 830 kkr 0 kr
o Fönster och dörrar 130 kkr 0 kr
o UE-påslag 1 200 kkr 300 kkr

 50. Rör+Kyla. Ny lagstiftning har kommit ang köldmediet. Det köldmedie som idag finns i 
kökets kyl- och frysrum får inte fyllas på efter den 1 januari 2020. 
Det har också uppmärksammats att konstruktionen på kyl- och frysrum inte uppfyller dagens 
krav på isolering, luftspalt mm. Eftersom det idag finns problem med fuktgenomslag till 
källaren befaras bjälklaget under kyl- och frysrummen ha stora brister.

o Nya kyl- och frysrum 3 300 kkr 500 kkr
o Rörarbeten 1 000 kkr 220kkr

 57. Vent
Befintligt aggregat har ett flöde på 1,9 m3/s men behovet, redan idag, är av 
ventilationskonsulten bedömt till ca 6,5 m3/s.

o Nytt fläktaggregat och släckutrustning  3 350 kkr 1 000 kkr

 7. Expandia (moduler) 
o Hyra samt inkoppling med fettavskiljare.    1 500 kkr 300 kkr

 8. Utrustning storkök
o Byte utrustning alt.1 2 200 kkr 1 100 kr

 98. Budget reserv  2 000 kkr 400 kkr
Baseras på övriga kostnader %-sats
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rörande justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2020-01-16

Dnr 2019 KS0055

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49 Kommunstyrelsen
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra redaktionella ändringar av 
kommunfullmäktiges beslut rörande justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023från 18 
december 2019 i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om justeringar av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 vid sitt 
sammanträde 18 december 2019. Som en del av justeringen flyttades pengar från barn- och 
ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden utifrån beslutet om omorganisation. 

Kommunledningskontoret tog inför kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2019 fram ett 
underlag som visade hur nämndernas ramar skulle behöva justeras utifrån den organisationsförändring 
som fanns föreslagen. Kommunledningskontoret hade i den summa som skulle behöva flyttas från 
barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden räknat med befintliga medel, extra 
satsningar som skulle hamna på barn- och ungdomsnämnden om omorganisationen inte blev av samt 
en generell besparing på administration som fanns med som förslag för samtliga nämnder. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige på november-sammanträdet, och när 
kommunstyrelsen hanterade återremissen föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle ta 
bort det generella besparingskravet och lägga det centralt under finansieringen, något som 
kommunfullmäktige biföll på sammanträdet 18 december. Men i kommunfullmäktiges protokoll 
räknades inte den summan som barn- och ungdomsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens ram 
skulle ned- respektive uppjusteras med om när besparingskravet försvann. Indirekt innebär detta att 
besparingskravet finns kvar på kultur- och folkhälsonämnden, medan barn- och ungdomsnämnden har 
fått behålla mer pengar än vad de skulle ha gjort. 

Kommunledningskontoret har också uppmärksammat två felskrivningar, där siffror har bytt plats med 
varandra. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige gör en redaktionell ändring av 
kommunfullmäktiges beslut så att kommunfullmäktiges beslut blir enligt följande: 

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram uppjusteras med:
 97 091 000 kr (2020) med anledning av ny organisation 
 88 781 000 kr (2021) med anledning av ny organisation
 90 929 000 kr (2022) med anledning av ny organisation
 93 150 000 kr (2023) med anledning av ny organisation

Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
 97 091 000 kr (2020) med anledning av ny organisation 
 88 781 000 kr (2021) med anledning av ny organisation
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 90 929 000 kr (2022) med anledning av ny organisation
 93 150 000 kr (2023) med anledning av ny organisation

 

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut från 18 december 2019
Bilaga 1 justering ny organisation KF beslut
Räkenskaper justering räkenskaper – Framtid Hylte 2.0 KF-beslut 2020-2023 

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg Daniel Bjuvstam
Kommundirektör Tillförordnad ekonomichef
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Bilaga 1 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0

Beslut KF

2020-01-17

Resultatbudget 2020-2023, tkr 

Invånarantal 1/11 året före 10 950 10 800 10 900 10 800 10 900 10 800 10 900 10 800 10 900

Datum för beslut KF 181129 KF 190618 KF 191217 KF 190618 KF 191217 KF 190618 KF 191217 KF 190618 KF 191217

Budget 2019 REP 2020 REP 2020 Förändring  Plan 2021  Plan 2021 Förändring Plan 2022 Plan 2022 Förändring Plan 2023 Plan 2023 Förändring

Verksamhetens nettokostnad -623 450 -629 950 -653 101 23 151 -646 133 -654 989 8 855 -664 690 -670 556 5 866 -678 572 -683 910 5 338

Avskrivningar -43 553 -46 602 -42 430 -4 172 -46 587 -44 430 -2 157 -44 673 -45 847 1 174 -44 673 -47 849 3 176

Verksamhetens nettokostnad -667 002 -676 552 -695 531 18 978 -692 721 -699 419 6 698 -709 364 -716 403 7 040 -723 246 -731 759 8 513

Skatteintäkter 444 636 455 968 447 757 -8 211 462 233 454 559 -7 674 469 266 462 364 -6 902 483 431 475 404 -8 027

Kommunalekonomisk utjämning 241 765 236 279 252 256 15 977 231 823 247 501 15 678 238 952 252 378 13 426 241 402 255 014 13 612

Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0

Finansiella kostnader -1 399 -2 076 -1 682 -394 -2 647 -2 621 -27 -3 063 -3 191 128 -2 791 -3 355 564

Utrangeringsbehov

Resultat före extraordinära poster 20 000 15 618 4 800 -10 818 688 2 021 1 333 -2 209 -2 852 -644 796 -2 696 -3 491

Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter 2 200

Årets resultat 20 000 15 618 7 000 -8 618 688 2 021 1 333 -2 209 -2 852 -644 796 -2 696 -3 491

Utökning generella statsbidrag 5 000 0 -5 000 10 000 5 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000

Förändring kostnadsutjämning 6 700 0 -6 700 6 700 0 -6 700 6 700 0 -6 700

Årets resultat 20 000 20 618 7 000 -13 618 17 388 7 021 -10 367 19 491 7 148 -12 344 22 496 7 304 -15 191

Årets resultat i relation till skatteintäkter 2,9% 2,3% 1,0% -1,3% 0,1% 1,0% 0,9% -0,3% 1,0% 1,3% 0,1% 1,0% 0,9%

2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023

Skatteintäkter -444 636 -455 968 -447 757 -6 699 -462 233 -454 559 -7 674 -469 266 -462 364 -6 902 -483 431 -475 404 -8 027

Skatteintäkter -444 636 -455 968 -449 269 -6 699 -462 233 -454 559 -7 674 -469 266 -462 364 -6 902 -483 431 -475 404 -8 027

Preliminär slutavräkning 1 512

Definitiv slutavräkning

Kommunalekonomisk utjämning -241 765 -236 279 -252 256 15 977 -231 823 -247 501 15 678 -238 952 -252 378 13 426 -241 402 -255 014 13 612

Inkomstutjämning -155 994 -147 334 -158 497 11 163 -154 105 -165 146 11 041 -164 160 -171 915 7 755 -169 744 -177 408 7 664

Kostnadsutjämning -51 947 -54 475 -63 318 8 843 -54 475 -60 460 5 985 -54 475 -60 460 5 985 -54 475 -60 460 5 985

Regleringsbidrag/avgift -4 814 -11 935 -11 312 -623 -12 468 -13 103 635 -9 542 -11 211 1 669 -6 408 -8 250 1 842

Fastighetsavgift -19 804 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0 -20 138 -20 138 0

LSS-utjämning 10 123 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 346 -1 983 9 363 11 242 -1 879

Välfärdsmiljarder -19 329 -11 760 -10 337 -1 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 968 2 076 1 682 -394 2 647 2 621 -27 3 063 3 191 128 2 791 3 355 564

Ränta långfristiga lån 523 1 499 1 293 -206 1 994 2 135 141 2 415 2 574 159 2 166 2 640 474

Ränta kortsiktiga lån

Ränta pensioner 446 577 389 -188 654 486 -168 648 617 -31 625 715 90

Finansiella intäkter 2 000 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000 0

Borgensavgift Hyltebostäder 1 200 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 1200 0

Utdelning Kommuninvest 800 800 800 0 800 800 0 800 800 0 800 800 0

REP 2023REP 2020 REP 2021 REP 2022
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Bilaga 2 REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0

Beslut KF

2020-01-17

Driftsbudget 2020-2023, tkr 

PKV 

2,2 % Volym

REP 

2020

REP 2020-

justering

Ny 

organisation

PKV 

2,2 % Volym

REP 

2020

REP 2020-

justering

Ny 

organisation

PKV 

2,2 % Volym

REP 

2020

REP 2020-

justering

Ny 

organisation

PKV 

2,2 % Volym

REP 

2020

REP 2020-

justering

Ny 

organisation

Kommunfullmäktige 674 15 862 15 877 15 892 16 735

Kommunstyrelsen 49 241 1 083 -1 611 1 635 48 328 1 107 -170 36 48 629 1 131 37 49 356 1 156 38 50 336

Valnämnden 350 0 50 50 300 350 -350 0

Räddningsnämnden 13 543 298 105 13 777 304 13 540 311 13 697 318 13 947

Samhällsbyggnadsnämnden 20 563 452 3 670 343 25 242 462 25 356 472 25 422 483 25 645

Tillsynsnämnden 139 3 142 3 145 3 148 3 152

Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden 58 801 1 294 200 116 95 456 153 689 1 322 -8 347 146 544 1 351 2 111 149 926 1 381 2 183 153 447

Revisionen 948 21 969 21 990 22 1 012 22 1 034

Överförmyndaren 878 19 898 20 917 20 938 21 958

Barn- och ungdomsnämnden 310 511 6 831 -2 298 7 700 22 705 -97 091 247 247 6 982 645 -17 000 8 311 243 821 7 135 1 150 -2 148 248 448 7 292 -2 221 253 495

Omsorgsnämnden 184 203 4 052 -35 4 000 3 939 196 134 4 142 -78 198 889 4 233 -126 202 919 4 326 207 182

Nämndernas nettokostnad 639 851 14 069 -2 333 15 570 25 597 0 687 287 14 379 567 50 -17 170 0 679 759 14 695 1 024 300 0 0 693 108 15 018 0 -350 0 0 706 931

e-förvaltning - ej fördelat 1 500

Effektivisering administration -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Löneavtal 7 348 7 620 7 780 7 943 167 8 110

Lönestrategiska satsningar

Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat 5 000 -2 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat 11 031 3 503 3 503 7 264 7 264 2 421 2 421 189 189

Förändring semesterlöneskuld 500 500 500 500 500

Återföring kapitalkostnader -70 872 -68 481 -70 850 -72 277 -75 611

Pensioner 17 060 15 810 18 482 22 786 23 537

Ofördelade kapitalkostnader 7 279 2 378 6 798 13 007 17 826

Ofördelade hyresjusteringar 4 752 2 984 3 755 1 567 929

Verksamhetens nettokostnad 623 450 653 101 654 989 670 556 683 910

Specificering av vissa poster

Pensioner 17 060 15 810 18 482 22 786 23 537

KP -25 175 -28 000 -27 000 -26 000 -25 000

Försäkringar pensioner 4 374 4 411 5 973 7 171 7 115

Förändring avsättningar pensioner 528 1 005 -170 -648 -903

Avgiftsbestämd pension 19 715 20 477 21 172 21 902 22 682

Utbetalning pensioner 9 295 9 303 9 550 9 640 10 054

Löneskatt pensioner 8 323 8 614 8 956 10 720 9 589

Plan 2023Plan 2022

Förändringar 2020 Förändringar 2021 Förändringar 2022 Förändringar 2023

REP 2020 Plan 2021

BUDGET 

2019
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Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation

KF beslut

2020-01-17

Verksamhet, 3 positioner (tkr)

REP 

2019

PKV 

(2,2%) Volym

KF beslut 

REP 2019

Justering 

kap.kostn

REP 

2020 

beslut

REP 2020 

justering

REP 

2020

PKV 

(2,2%)

Justering 

kap.kostn

REP 2020 

justering

REP 

2021

PKV 

(2,2%)

Justering 

kap.kostn

REP 

2022

PKV 

(2,2%)

Justering 

kap.kostn

REP 

2023 Kommentar

Arbets- och näringslivsnämnden

220 Näringslivsfrämjande åtgärder 900 20 920 20 940 21 961 21 982 ANN till KS

230 Turistverksamhet 700 15 715 16 731 16 747 16 764 ANN till KS

Barn- och ungdomsnämnden

Effektivisering administration 0 0 0 0 BUN till KFN

400 Öppen förskola 677 15 692 15 707 16 723 16 739 BUN till KFN

450 Gymnasieskola 44 845 987 -1 077 167 5 000 49 922 1 008 -2 -2 500 48 428 1 120 -25 49 524 1 145 50 669 BUN till KFN

453 Gymnasiesärskola 5 249 115 2 900 8 264 118 8 382 184 8 566 188 8 755 BUN till KFN

470 Grundläggande vuxenutbildning 3 543 78 3 621 80 3 701 81 3 782 83 3 865 BUN till KFN

472 Gymnasial vuxenutb o påby 2 810 62 2 871 63 2 935 65 2 999 66 3 065 BUN till KFN

473 Lärcentra 622 14 636 14 650 14 664 15 678 BUN till KFN

476 Svenska för invandrare 1 772 39 21 1 832 40 1 872 41 1 913 42 1 955 BUN till KFN

554 Institutionsvård för barn 2 237 49 2 286 50 2 337 51 2 388 53 2 440 BUN till KFN

557 Familjevård barn 3 355 74 3 429 75 3 504 77 3 581 79 3 660 BUN till KFN

568 Öppna insatser för barn 3 187 70 3 257 72 3 329 73 3 402 75 3 477 BUN till KFN

569 IFO Barn och ungdomsvård 4 678 103 -1 000 -3 7 000 7 200 17 978 105 -7 500 10 583 398 10 981 407 11 388 BUN till KFN

585 Familjerådgivning 1 232 27 1 259 28 1 287 28 1 315 29 1 344 BUN till KFN

600 Flyktingmottagande 1 022 22 -1 1 044 23 1 067 23 1 090 24 1 114 BUN till KFN

Total 76 829 1 690 -1 077 -1 000 184 7 000 15 100 98 726 1 727 -2 -10 000 90 452 2 210 -25 92 637 2 259 0 94 895

Förändringar 2020 Förändringar 2021 Förändringar 2022 Förändringar 2023

Förklaring till tabellen 
 

PKV 2,2% 

Varje nämnds ekonomiska ram höjs med hänsyn tagen till den beräknade löne- och kostnadsutvecklingen. 

Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till förväntade 
prisökningar i budgeten. Detta index består av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos för 

arbetskraftkostnadernas förändring och dels prognos för prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas 
nettokostnader vid senaste budgeten används som underlag för beräkning av kompensationens storlek. Nivå enligt 

Förklaring till tabellen 
 
Volymjusteringar 

Barn- och ungdomsnämndens ram samt omsorgsnämndens ramar justeras i budgeten för demografiska förändringar 

enligt den senast beslutade befolkningsprognosen. Under budgetperioden minskar volymökningarna kraftigt, vilket 
kan kopplas till den befolkningsprognos som använts i beräkningarna. Volymförändringen är som störst inom de 

ålderskategorier som påverkar Barn- och ungdomsnämndens verksamhet. BUNs ram nedjusteras totalt med 2 298 
tkr där 1 077 tkr är hänförbart till gymnasiet.  
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Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation

KF beslut

2020-01-17

REP 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Justering ramar 2020 2021 2022 2023

Flyttas från

KF beslut REP 2019 Arbets- och näringslivsnämnden -1 635 -1 671 -1 708 -1 746

Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Barn- och ungdomsnämnden -97 091 -88 781 -90 929 -93 150

Samverkansavtal bonadsmuséet SUMMA -98 726 -90 452 -92 637 -94 895

KF beslut REP 2020

Ökade kostnader inom IFO barn och unga 7 000 7 000 7 000 7 000 Flyttas till

*KF justering REP 2020 Kommunstyrelsen 1 635 1 671 1 708 1 746

Ökade kostnader inom IFO barn och unga 5 500 Kultur- och folkhälsonämnden 97 091 88 781 90 929 93 150

Omställning "Budget i balans" IFO 2 000 SUMMA -98 726 -90 452 -92 637 -94 895

Ökade kostnader för interkommunala ersättningar 5 000 2 500 2 500 2 500

Ökade kostnader inom gymnasiesärskolan 2 900 2 900 2 900 2 900

Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) 1 200 1 200 1 200 1 200

Effektivisering samordning IFO -500 -500 -500 -500

Lägre placeringskostnader IFO -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Effektivisering administration

SUMMA 21 100 11 100 11 100 11 100
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-17

Kommunfullmäktige

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Micael Arnström (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Bengt-Åke Torhall (L)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-17
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum kl. 14:00-18:00

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Malin Thydén-
Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), 
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa 
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Thomas Johansson (SD), Ann-Christin 
Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson 
(SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Åsa Engberg (L), Johnny 
Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson 
(C), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Bo Larsson (M), Per Andersson (C), 
Lennart Erlandsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Malin Taipaleenmäki (S), 
Rune Gunnarsson (S), Per-Yngve Bengtsson (S), Mustafe Yuusuf (S), Martin 
Isaksson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)

Utses att justera Anna Roos (C)
Bengt-Åke Torhall (L)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-12-19   

Protokollet omfattar §212
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-12-17

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§212

Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte 
kommun - justering 
(2019 KS0055)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31 Taxor fastställs enligt bilaga
 
Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justeringar:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
- Ny taxa för markförsäljning i området 250kr/kvm samt andel för exploateringskostnad för 
området avser endast fastigheten Unnaryd 1:49.
- Barn- och ungdomsnämndens taxa för maxtaxa revideras i enlighet med Skolverkets siffror 
för 2020.
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till 969 000 kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:
- 101 000 kr justering hyror
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-12-17

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

-  370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 1 635 000 kr (2020) med anledning av föreslagen ny organisation
- 1 671 000 kr (2021) med anledning av föreslagen ny organisation
- 1 708 000 kr (2022) med anledning av föreslagen ny organisation
- 1 746 000 kr (2023) med anledning av föreslagen ny organisation
 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
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- 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd.
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Kultur- och folkhälsonämnden/Arbets- och näringslivsnämnden
Kultur- och folkhälsonämndens budgetram uppjusteras med:
- 96 880 000 kr (2020) med anledning av ny organisation inkl. justeringar/satsningar
- 98 570 000 kr (2021) med anledning av ny organisation inkl. justeringar/satsningar
- 90 718 000 kr (2022) med anledning av ny organisation inkl. justeringar/satsningar
- 93 939 000 kr (2023) med anledning av ny organisation inkl. justeringar/satsningar
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Kultur- och folkhälsonämndens budgetram nedjusteras med:
- 1 635 000 kr (2020) med anledning av ny organisation
- 1 671 000 kr (2021) med anledning av ny organisation
- 1 708 000 kr (2022) med anledning av ny organisation
- 1 746 000 kr (2023) med anledning av ny organisation
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
 
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
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Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 96 880 000 kr (2020) med anledning av ny organisation
- 88 570 000 kr (2021) med anledning av ny organisation
- 90 718 000 kr (2022) med anledning av ny organisation
- 93 939 000 kr (2023) med anledning av ny organisation
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
 
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
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2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 kr hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: 2 378 000 kr
2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
2023: 17 826 000 kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
 
Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021.
 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
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Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.
 
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 28 november 2019 att återremittera ärendet för att 
arbetas om utifall att organisationsförändringen inte går igenom.

Handlingar i ärendet
 §191 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 191128 Förslag protokoll - förändringar ny ev organisation
 Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation
 191128  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - justering ny organisation
 §234 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-förslag)
 191028  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-

förslag)
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-förslag)
 Förslag från KF-presidium om revisionens budget
 §296 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 Cesam 191030
 Cesam 191104
 Budgetberedningens förslag Nya eller förändrade taxor inför 2020
 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
 2 Taxa måltider vid dagcentraler
 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
 4 Plan- och byggtaxa 2020
 5 Taxa arrende - andra nyttjanderäter 2020
 6 Renhållningstaxa 2020
 7 VAtaxa 2020
 7a VAtaxa 2020 bilaga
 8 Taxor BUN
 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
 9 Förslag på förändringar taxor ANN
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 Jämförelse taxor SBN (2019-11-05)
 Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
 Justering Omsorgsnämnden
 Justering Barn- och ungdomsnämnden
 Nyttt ställningstagande - Mobila teamet (BUN)
 Nyttt ställningstagande - Rekryterare (KS)
 Nyttt ställningstagande - Socialsekreterare (ANN)
 Nyttt ställningstagande - Uppgradering Office 365 (KS)
 Nyttt ställningstagande - Första insatsperson (FIP) (RN)
 Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
 Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
 Barn- och ungdomsnämnden: Riktlinjer skolskjuts 2018
 Nytt ställdningstagande: Utvärdering mobila teamet BUK
 Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag från 12 november med följande ändring:

 Kommunfullmäktige antar nämndernas budgetramar i alternativet för förändrad 
organisation.

 Preliminär beräkning för besparing administration på KS, SBN, ANN, ON, BUN, RN återtas och 
placeras som en central finansieringspost på minus 1 500 000kr.

 Ny taxa för markförsäljning i området 250kr/kvm samt andel för exploateringskostnad för 
området avser endast fastigheten Unnaryd 1:49.

 Barn- och ungdomsnämndens taxa för maxtaxa revideras i enlighet med Skolverkets siffror 
för 2020.

 Kommunstyrelsens ram uppjusteras med 370 000kr för minskad sjukfrånvaro, istället för att 
nedjusteras.

 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Maria 
Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Lennart Ohlsson 
(C), Tommy Edenholm (KV)
 
Per Borg (kommundirektör) ger under ärendets hantering en information hur man ska tolka 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Anna Roos (C) yrkar enligt bilaga.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om barnomsorgstaxan.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Anna Roos yrkande om resursskola.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar enligt bilaga.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Stina Isakssons yrkande.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Anna Roos yrkande.
 
Ajournering 15:50-16:10
 

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande informerar först om att han inte kommer ställa Stina 
Isakssons yrkande om webbsändning under proposition eftersom det redan är beslutat och 
yrkandet ligger under fel nämnd. Ordförande informerar också om att han inte tänker ställa 
yrkandet om facklig tid under proposition eftersom tiden är styrd genom centrala 
kollektivavtal och lagar.
 
Kommunstyrelsen
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
lokaler för IFO-verksamheterna. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande 
om Malmagården Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
implementering översiktsplan. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om förtroendevaldas arvode. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
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Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om arvode för kommunstyrelsens ordförande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om partistöd. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om mångkulturellt bokslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om återvandringsbidrag. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om rekryterare för återvandring. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om medborgarförslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om skyltar räddningsvägar. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om fikakostnader på kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit 
yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om konferenskostnader på kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om var plats för konferenser. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om översyn av personal. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Räddningsnämnden
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
FIP. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
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Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om utbildning bandvagn. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om drift för bandvagn. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om påfyllning gasol. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om serviceavtal. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till beslut kring fritidskorten, Anna 
Roos yrkande och Stina Isakssons yrkande mot varandra. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om färdtjänst. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om Rydöbruks skola. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om lekplatser. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kök på Elias Fries skola. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om hjärtstartare. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för fika. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för konferenser. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
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Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kök på Rydöbruks skola. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden
Därefter ställer ordförande yrkandena om ersättning till nattvandrande föreningar från Anna 
Roos, Stina Isakssons och Ronny Löfquist mot varandra. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande om avslag på förslaget. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om barnfetma. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om fritidsbank. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om hälsokommunikatör. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om utvärdering av SFI. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om mångkulturellt bokslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om integrationsplikt. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet..
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för fika. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för konferenser. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om konferenser inom kommunen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit 
yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om översyn personal. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
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Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om arbetsmarknadsenheten. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om återinföra gymnasiala och grundläggande kurser från extern aktör. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
resursskola. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om skolskjuts. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om utbildning förskolelärare. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om modersmålsundervisning. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om borttagning av avgiftsfri månad inom barnomsorgen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslagit yrkandet
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om syskonförtur. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om handlingsplaner mot mobbning. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit 
yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om utbildningar till rektorer kring neuropsykriatiska funktionsnedsättningar. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om helvegetariska dagar. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
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Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om skolavslutningar. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om jourhavande skolpsykolog. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om utbildning inom psykisk ohälsa. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit 
yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för fika. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för konferenser. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om översyn personal. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om  uppdrag kring modersmålsundervisning. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om nattöppen förskola. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om klassmorfar/-mormor. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Omsorgsnämnden
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om omsorgshandläggare. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om trygghetslarm. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om assistentärenden. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 15
2019-12-17

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om kostnader för konferenser. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om fikakostnader. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om konferenser inom kommunen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit 
yrkandet
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om översyn personal. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om personalförsörjning på kommunens äldreboende. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Arvode ordförande ANN (KFN)
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige beslutar att månadsarvodet för arbets- och 
näringslivsnämndens (kultur- och folkhälsonämndens) ordförande ska höjas i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut eller vara oförändrat i enlighet med Stina Isakssons 
yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att månadsarvodet ska höjas. 
 
Taxor
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om tre 
nivåer i barnomsorgstaxan. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
taxa andra ämnet i kulturskolan. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
taxa uthyrning samlingslokal på Malmagården. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om taxa elevskåpsnycklar. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om DVD-filmer. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
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Mötesdatum sid 16
2019-12-17

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om ej återlämnad media. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om taxa fjärrlån. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om taxa borttappad tagg. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om taxa dagcentraler. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag 
om snöskottning. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag 
om anhörigstöd. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag 
om sopsortering. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i övriga delar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket ordförande finner att kommunfullmäktige gör.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäktiges 
presidiums förslag om revisionens budget för 2020, vilket ordförande finner att 
kommunfullmäktige gör. 
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Mihaly Thormann (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson 
(SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Martin Isaksson (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig till 
förmån för Stina Isakssons yrkanden. 
 
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C), Maj Brodin Johansson (C), Per 
Andersson (C), Håkan Bengtsson (C), Lennart Erlandsson (C), Rolf Näslund (M), Bo-Gunnar 
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Mötesdatum sid 17
2019-12-17

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Åkesson (M), Bo Larsson (M), Christer Johansson (M) reserverar sig till förmån för Anna 
Roos yrkanden.
 
Ajournering 17:00-17:10.
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10  Svar på interpellation angående tomma lägenheter och 
affärslokaler i Unnaryd
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Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204

Extra ärende: Interpellation angående tomma lägenheter och 
affärslokaler i Unnaryd 
(2019 KS0516)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens 
ordförande Ronny Löfquist (S).

Beskrivning av ärendet
Maj Brodin Johansson (C) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
om tomma lägenheter och affärslokaler i Unnaryd.

Handlingar i ärendet
 Interpellation angående tomma lägenheter och affärslokaler i Unnaryd

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande
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Unnaryd 191118

Interpellation till kommunstyrelsens ordföranden angående tomma lägenheter och 
affärslokaler i Unnaryd.

Hur och vad gör Hyltebostäder för att få hyresgäster till de tomma lägenheter och 
affärslokaler som finns i Unnaryds centrum? Pågår det något aktivt i frågan?

Maj Brodin Johansson   Centern
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11  Svar på interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden  angående "parkområdet" vid 
Coops parkering i Unnaryd
2019 KS0515

Beslutsunderlag
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§203

Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden  
angående "parkområdet" vid Coops parkering i Unnaryd 
(2019 KS0515)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman (S).

Beskrivning av ärendet
Maj Brodin Johansson (C) har lämnat in en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om "parkområdet" vid Coops parkering vid Unnaryd.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden  angående "parkområdet" 

vid Coops parkering i Unnaryd

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Unnaryd 191118

Interpellation till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden angående ”parkområdet” vid 
Coops parkering i Unnaryd.

Centern avd. Unnaryd ingav en motion där vi ville ha asfalt på den tråkiga grusplanen som 
gränsar till Coops parkering i Unnaryd.

Grusplanen – som består av just grus, är ful och gropig. Den är belägen centralt. Ingen vacker 
syn som möter både besökanden och boende.

Svaret på motionen blev, att det är ett ”parkområde” (och därför inte kunde asfalteras?)

Nu ställer vi frågan vad tänker kommunen göra med detta ”parkområde”? Som det ser ut nu 
– kan ingen med ens lite god vilja – kalla detta område för ”park”.

Maj Brodin Johansson Centern
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HYLTE KOMMUN 
Kommunledningskontor

2019 -12- 1 0
-erm

Motion till Hyl tes kommu nful I mak tige
angående sammanslagning av kommunens IT resurser

Motivering

IT inom kommunen är komplext då applikationer, system och nätverk 

måste kunna samspela på ett bra sätt för att allt skall fungera 

tillfredsställande. Idag finns olika IT relaterade avdelningar inom 

kommunens olika förvaltningar vilket gör det svårare att få ett 

övergripande perspektiv på kommunens IT användande.

Ett mål inom kommunen är verksamhetseffektiviseringar med hjälp av 

digitaliseringstekniken. Att använda olika IT resurser inom olika 

förvaltningar kommer göra målet betydligt svårare att nå samtidigt som 

skalfördelar och synergieffekter med en sammanslagen IT enhet går 

förlorade.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

- Att utreda sammanslagning av all kommunal IT hantering till en 

central IT-avdelning med övergripande ansvar över densamma.

SA
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Sverigedemokraterna Hylte genom 

Stina Isaksson (SD) 20191205
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HYLTE KOMMUN 
Kommunlednings kontor

2019 -12- 1 0
Diarienr wiema

Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera 

elever med goda studieresultat

Motivering

De resultat som en elev presterar i skolan påverkar dennes framtid och 

vederhörandes möjlighet att bli antagen på utbildningar och i 

förlängningen vilket arbete personen har möjlighet att få. Skolan blir allt 

viktigare och viktigare i det kunskapsdrivna samhälle vi idag befinner oss i 

och därför är det viktigt att inte bara stödja de svagaste eleverna i skolan 

utan även uppmärksamma de elever som faktiskt presterar över 

förväntan.

Vi sverigedemokrater anser därför att en premie samt ett diplom skall ges 

till bäst presterande elev i samtliga ämnen under ett läsår. Vi vill dessutom 

även införa en premie och diplom till de elever som lyft sig mest under 

läsåret. Vi är övertygade om att denna utmärkelse kommer påverka 

motivationen hos såväl den som får premien men även hos de elever som 

kanske har det tufft eller svårt i skolan.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
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enligt ovan utforma och införa en plattform för att premiera elever 

som uppvisar goda studieresultat

Sverigedemokraterna Hylte genom Stina Isaksson (SD) 20191205
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13  Avsägelser
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Från: Susanne Ohlsson <Susanne.Ohlsson@hylte.se>
Till: klkdiarie <klkdiarie@hylte.se>
Ronny Löfquist <Ronny.Lofquist@hylte.se>
Anna Roos <Anna.Roos@hylte.se>
Per Borg <Per.Borg@hylte.se>
Micael Arnström <Micael.Arnstrom@hylte.se>
Göran Edberg <Goran.Edberg@hylte.se>
Ämne: VB: Avsägelse
Skickat: 2020-01-16 08:16:05

Hälsningar
Susanne O

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Isaksson
Skickat: den 15 januari 2020 19:45
Till: Susanne Ohlsson
Ämne: Avsägelse

Hej.

Härmed avsäger jag mig min plats i Hyltebostäders styrelse.

Vänligen Martin Isaksson
Skickat från min iPad
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14  Fyllnadsval
2020 KS0015

Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson 1 (1) 2020-01-10157 (159)



15  Övriga ärenden
2020 KS0012

Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson 1 (1) 2020-01-10159 (159)
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