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Roos (C) (2:e vice ordförande) §§197-198, §203, Stina Isaksson (SD), Tommy 
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 Mötesdatum  sid 2 
 2019-10-08 
  

Kommunstyrelsen   
 

 

 
Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör) 
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) 
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef) 
Emma Gröndahl (information- och kanslichef) 
Gunnel Johansson (S) (omsorgsnämnden) §203 
Maria Johansson Arnström (S) (omsorgsnämnden) §203 
Maj Brodin Johansson (C) (omsorgsnämnden) §203 
Berit Winbladh (omsorgschef) §203 
Lena Borg (enhetschef) §203 
Maria Hedin (S) (barn- och ungdomsnämnden) §203 
Malin Svan (C) (barn- och ungdomsnämnden) §203 
Per-Yngve Bengtsson (S) (barn- och ungdomsnämnden) §203 
Ann-Christine Johansson (barn- och ungdomschef) §203 
Birgitta Årzén (S) (arbets- och näringslivsnämnden) §203 
Marie-Loiuce Lindström  (S) (arbets- och näringslivsnämnden) §203 
Christer Grähs (arbets- och näringslivschef) §203 
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §203 
Emina Helic (controller) §203 
Nelly Hugosson (controller) §203 
Monica Randelid (personalchef) §200 

  
Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M) 

Bengt-Åke Torhall (L) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§197-221 
 
 

 

   



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-08

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§197 Val av justerare

§198 Godkännande av ärendelista

§199 Information och rapporter

§200 Meddelanden

§201 Redovisning av samråd nämnder och stiftelse

§202 Delegeringsredovisning

§203 Träff mellan kommunstyrelsen och nämndernas presidier

§204 Omdisponering arvode

§205 Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd

§206 Begäran om tilläggsanslag - arbets- och näringslivsnämnden

§207 Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden

§208 Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer

§209 Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner

§210 Återredovisning motioner

§211 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§212 Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut

§213 Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 månader)

§214 Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos (9 månader)

§215 Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos (9 månader)

§216 Undantag från investeringsstopp

§217 Riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar

§218 Utbildning/workshop med SKL kring rollfördelning politiker och tjänstepersoner

§219 Återredovisning Inrättande av extratjänster

§220 Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med tillhörande 
fördjupningar

§221 Försäljning av mark - Unnaryd
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§197

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Bengt-Åke Torhall (L) och Bo-Gunnar Åkesson (M) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§198

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§199

Information och rapporter 
(2019 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiska redovisning
Daniel Bjuvstam, tillförordnad ekonomichef, presenterar prognos efter 9 månader och 
delårsbokslut för kommuntotalen.
 
Genomgång MeetingsPlus
Susanne Ohlsson, kommunsekreterare, gör en presentation av nya mötesappen MeetingsPlus.
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 8 oktober 2019
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§200

Meddelanden 
(2019 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.
 
Kommunstyrelsen får på sammanträdet utökad information om Kommunals uppsägning av 
samverkansavtalet.

Handlingar i ärendet
 Protokoll Hyltebostäder 20190912
 Uppsägning samverkansavtal kommunal
 Protokoll KF 2019-09-26
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§201

Redovisning av samråd nämnder och stiftelse 
(2019 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av dokumentation från kommunstyrelsens arbetsutskott 
samråd med nämnderna och stiftelsen Hyltebostäder.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott höll den 17 september 2019 samråd med nämnder och 
stiftelsen. Till samrådet redovisade nämnderna och stiftelsen svar på de frågor som 
kommunledningskontoret skickat ut inför mötet.
 
Samråden är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och 
stiftelse.
 
Kommunledningskontoret har till dagens sammanträde skickat med protokollsutdrag, frågor 
och svar på frågor från samrådet. Följande samråd redovisas:
- Arbets- och näringslivsnämnden
- Barn- och ungdomsnämnden
- Omsorgsnämnden
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Stiftelsen Hyltebostäder

Handlingar i ärendet
 Underlag samråd med BUN
 Underlag samråd med ON
 Underlag samråd med SBN
 Underlag samråd med ANN
 Underlag samråd med HB
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§202

Delegeringsredovisning 
(2019 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut Anställning av personal september
 Delegeringsbeslut - hantering av kapitalkostnadsbudget
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§203

Träff mellan kommunstyrelsen och nämndernas presidier 
(2019 KS0343)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Under dagens sammanträde träffar kommunstyrelsen nämndernas presidier, kontorschefer och 
andra nyckelpersoner inom kontoren. Varje nämnd träffar kommunstyrelsen var för sig.
 
Agenda vid samtliga träffar under sammanträdet:

 Redovisning av delårsbokslut och prognos efter 8 månader
 Hur jobbar nämnderna med budget i balans? Kommunstyrelsen vill se de 

handlingsplaner som nämnderna/kontoret har tagit fram utifrån kommunstyrelsens 
beslut 4 juni, § 132.

 Ge exempel på hur nämnderna/kontoren arbetar utifrån de stopp som 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade om i april respektive maj. 
Stoppen innefattar investeringsstopp, inköpsstopp, övertidsstopp och 
anställningsstopp. Ge exempel på hur verksamheterna har påverkats ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt av stoppen. 

 
Med omsorgsnämnden diskuteras även:

 Ändrad tillämpning av regler för retroaktiv ersättning från Försäkringskassan till kommunen 
som kan påverka nämndens budget

 Utredning av behov av olika boendeformer inom nämndens verksamhetsområde
 Kompetensförsörjning

 
Med barn- och ungdomsnämnden diskuteras även:

 Hur kontoret har arbetat med förflyttningar av personal som del i sitt arbete för budget i 
balans.

Handlingar i ärendet
 Kallelse och frågor till träff mellan nämndernas presidium och kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204

Omdisponering arvode 
(2019 KS0348)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar omfördela 82 500 kr från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I samband med organisationsöversyn inför ny mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att 
ändra i ersättningsreglementet. Bland annat höjdes arvodet för samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande med 10 procentenheter, till 40 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, 
motsvarande 82 500 kr. Totalt innebar samtliga förändringar i ersättningsreglementet en ökad 
kostnad med 438 000 kr årligen. I samband med detaljbudgetarbetet 2019 placerades samtliga 
medel (438 000 kr) under kommunstyrelsen. Kostnaden för samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande skulle såklart tilldelats samhällsbyggnadsnämnden. Därför föreslårs 
kommunledningskontoret att 82 500 kr omfördelas från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §259 KSAU Omdisponering arvode
 Tjänsteskrivelse - omdisponering arvode

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar omfördela 82 500 kr från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§205

Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd 
(2019 KS0230)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade den 12 mars 2019 in en motion om jämställt 
försörjningsstöd. I motionen föreslås:

”Att Hylte kommun beslutar att försörjningsstöd alltid ska betalas ut till båda parter i ett 
förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.”

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen ska bifallas.

Handlingar i ärendet
 §260 KSAU Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd
 §46 ANN Jämställt försörjningsstöd
 Tjänsteskrivelse Svar på motion jämställt försörjningsstöd
 Motion  - Jämställt försörjningsstöd
 §37 KF Inkomna motioner
 §122 KSAU Motion  - Jämställt försörjningsstöd, på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206

Begäran om tilläggsanslag - arbets- och näringslivsnämnden 
(2019 KS0406)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja begäran om tilläggsanslag samt 
utökar arbets- och näringslivsnämndens ram med 900 000 kr för ekonomiskt bistånd samt 
1 300 000 kr för placeringar. Finansiering sker via eget kapital.

Beskrivning av ärendet
Vid årets slut beräknar arbets- och näringslivsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 
2 500 000 kr. I samband med delårsbokslutet och prognosen 8 månader beslutade arbets- och 
näringslivsnämnden att begära 2 200 000 kr i tilläggsanslag för att täcka kostander för 
placeringar och ekonomiskt bistånd.

Under kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde framkom önskemål om att arbets- och 
näringslivsnämndens begäran delas upp per verksamhet. Därför har en ny tjänsteskrivelse 
tagits fram till kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober.

Handlingar i ärendet
 §262 KSAU Begäran om tilläggsanslag - arbets- och näringslivsnämnden
 Tjänsteskrivelse - begäran om tilläggsanslag ANN
 §45 ANN Uppföljning och redovisning ekonomi kvalitet 2019 - Prognos augusti, 

Begäran om anslag
 Tjänsteskrivelse Uppföljning och redovisning ANN 2019 - augusti
 Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN augusti
 Prognos augusti ANN

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja begäran om tilläggsanslag samt 
utökar arbets- och näringslivsnämndens ram med 900 000 kr för ekonomiskt bistånd samt 
1 300 000 kr för placeringar. Finansiering sker via eget kapital.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
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§207

Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden 
(2019 KS0418)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja begäran om tilläggsanslag samt 
utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 2 950 000 kr. Finansiering sker via eget kapital.

Beskrivning av ärendet
I samband med barn- och ungdomsnämndens majprognos beslutade nämnden att begära 
tilläggsanslag för ökade kostnader för gymnasiesärskolan motsvarande 2 950 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §263 KSAU Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden
 Begäran om tilläggsanslag - Gymnasiesärskolan
 Tjänsteskrivelse - Begäran om tilläggsanslag - Gymnasiesärskolan

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja begäran om tilläggsanslag samt 
utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 2 950 000 kr. Finansiering sker via eget kapital.

 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208

Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 
tillbyggnationer 
(2017 KS0146)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för konstnärlig utsmyckning 
av offentliga miljöer.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2017 att 1 % av byggkostnaden vid ny-, om- och 
tillbyggnationer av lokaler där kommunen ska bedriva offentlig verksamhet ska gå till 
konstnärlig utsmyckning. Kommunfullmäktige gav arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag 
att ta fram förslag på riktlinje för konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. Intentionen 
var att lokala konstnärer i första hand ska prioriteras när ny konst köps in.

Ärendet var uppe vid kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2019, men återremitterades då.

Handlingar i ärendet
 §264 KSAU Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 

tillbyggnationer
 Tjänsteskrivelse Riktlinje konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer
 Riktlinje för konstnärlig utsmyckning
 §74 KS Riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 

tillbyggnation

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för konstnärlig utsmyckning 
av offentliga miljöer.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§209

Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner 
(2019 KS0400)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för beredning och 
uppföljning av motioner.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade en motion från Stina Isaksson (SD) där kommunfullmäktige 
ska införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske samlat minst en gång om året och innefatta alla 
bifallna motioner som inte är genomförda samt samtliga bifallna motioner som genomförts 
sedan förra rapporteringstillfället.

När kommunledningskontoret började titta på en sådan rutin konstaterade kontoret att det 
finns behov att även tydliggöra hur motioner handläggs. Kommunledningskontoret har därför 
tagit fram en riktlinje för beredning och uppföljning av motioner.

Handlingar i ärendet
 §265 KSAU Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner
 Riktlinje Beredning och uppföljning av motioner

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för beredning och 
uppföljning av motioner.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§210

Återredovisning motioner 
(2019 KS0126)

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

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på de motioner som inte har beretts färdigt. I redovisningen finns också de 
motioner som har beretts färdigt efter den senaste redovisningen. Redovisningen ska äga rum 
i maj och oktober.

Handlingar i ärendet
 §266 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner hösten 2019
 Redovisning av motioner hösten 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.
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§211

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2019 KS0122)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
fullmäktigeuppdrag.

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

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

Handlingar i ärendet
 §267 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2019
 Redovisning fullmäktigeuppdrag oktober 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
fullmäktigeuppdrag.

18 / 34



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 19
2019-10-08
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§212

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut 
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
för 2019.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga 
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslutet 2019 visar att endast 60 
procent av de finansiella nyckeltalen och endast 27 procent av verksamhetens nyckeltal 
uppfyller accepterad kvalitetsnivå.

Eftersom inte alla nyckeltal kopplat mot verksamheten mäts vid delårsbokslutet och således 
inte ingår i bedömningen av god ekonomisk hushållning, kan utfallet på enskilda nyckeltal 
påverka helheten i större utsträckning jämfört med den sammanställning som görs i samband 
med bokslutet.

Resultatet vid delårsbokslutet är -14 000 000 kr och i prognosen för 2019 är resultatet -20 500 
000 kr.

I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 0 vilket innebär att kommunen inte 
behöver hämta hem det negativa resultatet under kommande treårsperiod. Anledningen till att 
balansresultatet blir 0 är kommunfullmäktiges beslut 2 maj 2019 om att utöka barn- och 
ungdomsnämndens ram med 26 500 000 kr och finansiera detta genom att ianspråkta upp till 
26 500 000 kr av resultatutjämningsreserven.

Resultatutjämningsreserven är till stor del uppbyggd via medel från bidrag kopplat till det 
stora mottagandet av asylsökande åren 2015-2016. Då en stor andel av de asylsökande var 
barn och unga krävdes att barn- och ungdomsnämnden utökade sin verksamhet. När nu 
befolkningen istället minskar behöver barn- och ungdomsnämnden anpassa sin verksamhet 
utefter det och det pågår ett större omställningsarbete inom nämnden. Arbetet kommer inte att 
hinna ge den effekt som krävs för en budget i balans under 2019 och fullmäktige tog därför i 
maj beslut om att utöka nämndens ram med 26 500 000kr.
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Handlingar i ärendet
 §268 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 Hylte kommun
 ny version 191002 2019_Hylte_delarsbokslut KS lågupplöst
 §75 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos & 

delårsbokslut
 Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019
 Delårsboksluts tabell 2019
 Handlingsplan Samhällsbyggnadskontoret
 Prognos SBN drift efter åtta månader
 Prognos SBN investeringar efter åtta månader
 Konsultkostnader delår Investeringar SBN 2019
 Konsultkostnader delår Drift SBN 2019
 Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter åtta månander och delårsbokslut 2019
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter åtta månader
 Vatten och avlopp delårsbokslut 2019
 §60 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut
 Delårsbokslut prognos ON 2019
 Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2019 - ON
 §45 ANN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos augusti
 Prognos augusti ANN
 Tjänsteskrivelse Uppföljning och redovisning ANN 2019 - augusti
 Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN augusti

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
för 2019.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§213

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 
månader) 
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 21 100 000 kr, vilket är en försämring 
med 500 000 kr jämfört med föregående prognos. Det som främst bidrar till den negativa 
avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-22 200 000 kr).

Efter två resultatmässigt väldigt starka år, 2016 och 2017, redovisade Hylte kommun ett 
negativt resultat för 2018 på 14 800 000 kr. Kommunens prognostiserade resultat för 2019 på 
– 21 100 000 kr visar att den negativa trenden fortsätter och att det är tydligt att kommunen 
måste se över sin kostnadsbild. Kommunens kostnader har vuxit i en högre takt än intäkterna 
och för att kommunens starka ekonomiska ställning inte ska försvagas är det viktigt att man 
bryter kostnadsutvecklingen, vilket kräver att kraftigt åtgärder vidtas.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 0 kr.

Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och beslutade ombudgeteringar från 2018, 
uppgår till 101 561 000 kr. Prognosen för investeringarna uppgår till 64 331 000kr, vilket är 
en positiv avvikelse på 35 389 000 kr. Det innebär att 63,3 % av investeringsbudgeten 
förväntas förbrukas. Historiskt har cirka 60-70 % av investeringsbudgeten förbrukats.

Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 000 000 kr från 73 500 000 kr till 
36 500 000 kr. Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på 
kommunens höga investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämras 
ytterligare, där kommunens likviditet vid årets slut förväntas vara 7 000 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §269 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 månader)
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader
 Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader - Räkenskaper
 Prognos 2019 Hylte kommun efter 9 månader - ekonomisk rapport

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i 
uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det 
ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för 
hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§214

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos (9 
månader) 
(2019 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 
3 607 000 kr för 2019. Avvikelsen motsvarar 6,9 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 727 000 kr, vilket 
ger en avvikelse på 27 442 000 kr som motsvarar 35 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet
 §270 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos (9 

månader)
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 9 månader
 Prognos 2019 KS efter 9 månader - ärendebeskrivning
 Prognos 2019 KS efter 9 månader - drift
 Prognos 2019 KS efter 9 månader - investeringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§215

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos (9 
månader) 
(2019 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter nio månaders utfall prognostiserar räddningnämnden ingen avvikelse mot budget för 
2019.

Efter nio månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 371 000 kr under 
2019. Det ger en positiv avvikelse på 2 303 000 kr och avvikelsen motsvarar 86 procent av 
nämndens investeringsbudget.

Handlingar i ärendet
 §271 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos (9 

månader)
 Tjänsteskrivelse - Prognos RN efter nio månader
 Prognos 2019 RN efter nio månader - drift
 Prognos 2019 RN efter nio månader - investeringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen
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§216

Undantag från investeringsstopp 
(2019 KS0300)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar undanta Explotatering Nyebro (590 000kr) och Torups centrum 
etapp 2 (540 000kr) från investeringsstoppet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tagit beslut om investeringsstopp. Kommunstyrelsen har enligt 
kommunfullmäktiges beslut rätt att ta beslut om undantag från investeringsstoppet.
 
Kommunens verksamheter har skickat in ett antal begäran om undantag från 
investeringsstoppet. Kommunens ledningsgrupp har inför arbetsutskottets sammanträde 
lämnat ett förslag på prioritering av inkomna begäran om undantag.
 
Kommunledningskontoret fick i uppdrag undersöka tidsplanerna för de två projekten inför 
kommunstyrelsens sammanträde. KOmmunledningskontoret informerar på kommunstyrelsens 
sammanträde att Nyebro följer tidsplan, medan xxx

Handlingar i ärendet
 §272 KSAU Undantag från investeringsstopp
 190920 Sammanställning undantag investeringsstopp 2019
 29. Exploatering Nyebro
 30. Torups centrum etapp 2

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar undanta Torups centrum etapp 2 och Exploatering Nyebro från 
investeringsstoppet.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag undersöka tidsplanerna för de två projekten inför 
kommunstyrelsens sammanträde.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar undanta Explotatering Nyebro (590 
000kr) och Torups centrum etapp 2 (540 000kr) från investeringsstoppet.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§217

Riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar 
(2019 KS0416)

Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar.
 
Flaggning med regnbågsflaggan ska ske på nationella HBTQ-dagen

Beskrivning av ärendet
Hylte kommuns regler för flaggning antogs av kommunstyrelsen i februari 2007. Under 2017 
beslutade riksdagen att veterandagen den 29 maj är allmän flaggdag. 
Kommunledningskontoret föreslår att det i riktlinjerna även ska finnas instruktioner för 
flaggning med regnbågsflagga respektive EU-flagga. Kommunledningskontoret föreslår att 
det styrande dokumentet ska heta ”riktlinjer” istället för ”regel”.

Riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar ska beskriva hur kommunen sköter 
om flaggning. Dokumentet ska även fungera som ett stöd för kommunens invånare.

Handlingar i ärendet
 §273 KSAU Riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar
 Riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för flaggning vid Hylte kommuns anläggningar.
 
Flaggning med regnbågsflaggan ska ske på nationella HBTQ-dagen.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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§218

Utbildning/workshop med SKL kring rollfördelning politiker och 
tjänstepersoner 
(2019 KS0420)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra inte utbildningen/workshopen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har fått ett uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning/-fördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.

Kommunledningskontoret anser att detta är en känslig fråga som det kan vara bra att någon 
utifrån kan hjälpa till med. Kommunledningskontoret har därför varit i kontakt med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) som har ett koncept där man kan få hjälp av en processledare 
att leda diskussioner kring mål och hur man kan styra och leda tillsammans.

Kommunledningskontoret har fått en offert från SKL på 20 000kr exkl. moms för en heldag i 
januari 2020.

Kommunledningskontoret tänker att det är presidierna från kommunstyrelsen och de fyra 
stora nämnderna som ska vara med tillsammans med kontorscheferna.

Utöver kostnaden för SKL tillkommer kostnaden för sammanträdesersättning för de 
förtroendevalda.

Enligt kommunledningskontorets beräkningar kommer utbildningen/workshopen sammanlagt 
kosta ungefär 55 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §274 KSAU Utbildning/workshop med SKL kring rollfördelning politiker och 

tjänstepersoner
 Tjänsteskrivelse Utbildning/workshop med SKL

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra workshopen/utbildningen med Sveriges kommuner 
och landsting under första halvåret 2020. Beslut om finansiering hänskjuts till 
budgetberedningen inför justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra inte utbildningen/workshopen.

 

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Ohlssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Reservation
Lennart Ohlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för Lennart Ohlssons 
yrkande.
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§219

Återredovisning Inrättande av extratjänster 
(2017 KS0326)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av uppdraget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag i september 2017 att inrätta 40 extratjänster i 
kommunen innan årsskiftet 2017/2018.

Uppdraget har av olika anledningar inte blivit formellt återredovisat. Arbets- och 
näringslivskontoret har på uppdrag av kommunledningskontoret gjort en uppföljning av 
antalet extra tjänster. Det har under perioden december 2017 till april 2019 varit 31 personer 
som haft extratjänster i kommunen. Hylte kommun har sammanlagt tagit fram 53 möjliga 
arbetsplatser. Sammanlagt har 39 tjänster varit utlysta hos Arbetsförmedlingen, men alla har 
inte blivit tillsatta. Eftersom vissa typer av tjänster inte varit möjliga att tillsätta har inte fler 
tjänster inom området utlysts. Det är därför en skillnad i antal möjliga arbetsplatser och 
antalet utlysta tjänster.

Handlingar i ärendet
 §275 KSAU Återredovisning Inrättande av extratjänster
 Tjänsteskrivelse Återredovisning extratjänster
 Uppföljning extratjänst i Hylte kommun
 §152 KS Inrättande av extratjänster

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av uppdraget.
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§220

Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan 
ÖP16 med tillhörande fördjupningar 
(2019 KS0397)

Beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Gislaveds kommun.

Beskrivning av ärendet
Gislaveds kommun håller på med aktualitetsprövning av sin översiktsplan ÖP16 som antogs i 
december 2016, dvs under förra mandatperioden. Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst 
en gång varje mandatperiod. Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens 
översiktsplan är aktuell med hänsyn till exempelvis vara nya förutsättningar, nya kunskaper, 
lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver 
revideras. Vid en aktualitetsprövning ska alla delar av översiktsplanen prövas. En 
aktualitetsprövning kan resultera i att kommunfullmäktige beslutar om att gällande plan med 
eventuella ändringar är aktuell i sin helhet, att en ny översiktsplan ska tas fram, eller att 
gällande plan är aktuell i vissa delar och att revidering behövs för att översiktsplanen i sin 
helhet ska vara aktuell.

Gislaveds översiktsplan består av en textdel och tre kartor. Till översiktsplanen hör också åtta 
fördjupningar (FÖP:ar) och 15 underlagshäften vilka också ingår i aktualitetsprövningen. Som 
en del av prövningen har en remiss skickats ut till berörda myndigheter, regioner och 
grannkommuner. Frågan som ställs är: ”Anser ni att översiktsplanen fortfarande är aktuell 
eller behöver den göras om? Motivera ert svar.”

Förslag till remissvar:

Hylte kommun har tagit del av remissen och tackar för möjligheten att lämna synpunkter. 
Generellt sett har de mellankommunala frågorna hanterats på ett bra sätt i gällande 
översiktsplan, till exempel HNJ-banans betydelse för ökad pendling över regiongränser och 
för näringslivets godshantering och de gemensamma intressena kring framför allt natur-, 
friluftsliv och besöksnäring i Bolmenområdet.

Med utgångspunkt från de mellankommunala frågor som berör kommunerna, ser vi inte att 
det finns någon fråga leder till slutsatsen att översiktsplanen inte skulle vara aktuell.

Några frågor kan dock vara av intresse att lyfta. Av översiktsplanens utvecklingsområden är 
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det framför allt följande som berör mellankommunala intressen och som vi gärna spelar in i 
ert fortsatta arbete:
Social hållbarhet/Kollektivtrafik och Mark/Infrastruktur: I Hylte kommuns nya översiktsplan 
har kollektivtrafiken en framskjuten strategisk roll för att för att åstadkomma en 
arbetsmarknadsförstoring och underlätta för boende och verksamhetsutveckling i kommunen. 
Möjligheten att arbets- och skolpendla längre sträckor med kollektivtrafik behöver förbättras, 
inte minst över länsgräns. Till exempel fångar linje 432 mellan Hyltebruk och Gislaved endast 
upp ca en procent av den relativt omfattande pendling som sker över kommungränsen. Här ser 
vi en potential att öka marknadsandelen med ökad samordning av tidtabeller och betalsystem 
för pendlare, ökat turutbud och kampanjer för ökat kollektivresande. Att ge kollektivtrafik- 
och infrastrukturfrågorna en större tyngd i framtida uppdateringar av översiktsplanen skulle 
kunna stärka utvecklingen av en större gemensam arbetsmarknadsregion.

Social hållbarhet/Utbildning och Samhällstjänster/Offentlig service: Idag går knappt fem 
procent (ca 20 elever) av våra gymnasieungdomar på Gislaveds gymnasium, en andel som vi 
bedömer skulle kunna öka med en bättre kollektivtrafik. Hylte kommun ser gärna ett fortsatt 
gränsöverskridande samarbete kring offentlig service och andra frågor som stödjer 
landsbygdsutveckling i gränsområdena.

Geografiska utvecklingsområden/Nissandalen: Vid en framtida uppdatering av 
översiktsplanen vill vi särskilt uppmärksamma de naturgrustäkter (Bränne och Östra Kallset 
1:8, 1:11) som ligger nordost om Skeppshult i område med ”Grundvattentillgångar känsliga 
för föroreningar”, dvs i grundvattenförekomsten Skeppshult-Långaryd där Hylte nedströms 
hämtar en betydande del av sitt vatten vid Björnaryd.

Geografiska utvecklingsområden/Fegenområdet: Det finns också torvtäkter sydost om 
Broaryd vid kommungränsen, vilka kan behöva redovisas i det fortsatta arbetet.

Hylte kommun önskar lycka till i det fortsatta arbetet med aktualitetsprövningen, och ser fram 
emot fortsatt samverkan kring vår respektive översiktsplanering. För information bedömer vi 
att vår nya översiktsplan kommer att kunna antas av kommunfullmäktige den 28 november 
2019.

Handlingar i ärendet
 §29 TU Remissvar aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16
 Tjänsteskrivelse - Remissvar aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktplan 

ÖP16
 Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med 

tillhörande fördjupningar
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 Remiss - Bilaga Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med 
tillhörande fördjupningar

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Gislaveds kommun.

Beslutet skickas till 
Gislaveds kommun
Översiktsplanerare
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§221

Försäljning av mark - Unnaryd 
(2019 KS0436)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna försäljningen del av Unnaryd 1:49 (1) till Hemhagen Fastigheter/org. nr 556947-
0494, Huldas väg 14, 137 94 NORRA SORUNDA.

Beskrivning av ärendet
En förfrågan om att köpa en del av Unnaryd 1:49 (1) har kommit in av Hemhagen Fastigheter. 
Ett markområde om ca 3 880 m2, enligt markerat på bifogad kartbilaga.

Avsikten är att bygga flerfamiljshus i 2-3 våningar om minst 12 lägenheter, men gärna fler.

Området är detaljplanerat för bostäder med bestämmelser för byggnation i varierande form 
och storlek. Detaljplanen nr. 577 vanna laga kraft 15 november 2017.

Enligt beslut i kommunfullmäktige säljs marken för 250 kr/ m2, vilket medför en köpeskilling 
om 966 000 kronor för Hemhagen Fastigheter. Ett förslag på köpekontrakt har upprättats där 
tillkommande kostnader finns definierade.

Handlingar i ärendet
 Försäljning av mark - del av Unnaryd 1:49
 Unnaryd 1-49
 Plankarta Un 557
 Köpekontrakt, Hemhagen Fastigheter AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna försäljningen del av Unnaryd 1:49 (1) till Hemhagen Fastigheter /

org. nr 556947-0494, Huldas väg 14, 137 94 NORRA SORUNDA.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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