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Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bengt-Åke Tohall § 112-152  
Lennart Ohlsson § 121, 147

Anna Roos (C) § 112-120, 122-146, 
148-152

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-04
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Källaren i Forum kl. 08:00-14:30

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande) §§112-
119, §§121-152, Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) §§112-120, §§122-146, 
§§148-152, Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Andreas 
Algerbo (C), Nina Larsson (S) §120, Kerstin Alexén (SD), Lennart Ohlsson (C) 
§121, §147

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S) §§112-119, §§121-152
Lirim Mazreku (KV)
Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C) §§112-120, §§122-146, §§148-152

Övriga närvarande Ulrika Hjort (stf kommunchef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef) §§112-115
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Pernilla Jakobsson (översiktsplanerare) §114
Niklas Nordgren  (beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län) §114
Thomas Nederhed Högardh (samordnare totalförsvar, Länsstyrelsen i Hallands 
län) §114
Göran Hällnert (beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län) §114
Elisabeth Johansson (säkerhetssamordnare) §114
Diana Körner Hansson (säkerhetssamordnare) §114

Utses att justera Bengt-Åke Tohall § 112-152  Lennart Ohlsson § 121, 147
Anna Roos (C) § 112-120, 122-146, 148-152

Justeringens plats och tid
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Du hittar de handlingar som har 
varit KS underlag på kommunens 
hemsida. Tänk på att handlingarna 
kan skilja sig från det slutliga 
beslutet

Klicka på denna ruta för att komma till KS 
kallelser.

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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Protokollet omfattar §§112-152
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§112 Val av justerare

§113 Godkännande av ärendelista

§114 Information och rapporter

§115 Träff mellan kommunstyrelsen och nämndernas presidium

§116 Meddelande

§117 Delegeringsredovisning

§118 Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun

§119 Återredovisning motioner

§120 Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland

§121 Ombudgeteringar Hylte kommun

§122 Taxor Forum 2019

§123 Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden

§124 Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun

§125 Svar på motion om vattenavgifter

§126 Svar motion angående avtal moduler

§127 Svar motion angående medborgarförslag

§128 Svar på motion om hjärtstartare

§129 Revidering av taxa miljö - bilaga 4 Tobak, strålskydd och läkemedel

§130 Avyttrande av aktier i IUC Halland

§131 Val av ombud Inera

§132 Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (4 månader)

§133 Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen  - Prognos (4 månader)

§134 Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden  - Prognos (4 månader)

§135 Internkontrollplan 2019 räddningsnämnden

§136 Tillförordnad ekonomichef

§137 Firmatecknare

§138 Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid renovering

§139 Begäran om medel fritidskort

§140 Begäran om medel färdtjänst

§141 Begäran om medel vinterväghållning

§142 Försäljning av Givagård 1:19 mfl

§143 Översiktsplan för Hylte kommun
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144 Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning, uppföljning och kontroll samt Ks 
uppsiktsplikt

§145 Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv

§146 Modell för kapitalkostnader

§147 Undantag från investeringsstopp

§148 Remiss – Energi- och klimatstrategi för Hallands län

§149 Kollektivtrafikplan 2020

§150 Regional cykelplan för Halland 2020-2029

§151 Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll

§152 IS-återvändare
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Bengt-Åke Torhall (L) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§113

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande tillägg:

 Ställningstagande IS-återvändare

Beskrivning av ärendet
Ärendelistan har varit utskickad.
 
Stina Isaksson (SD) väcker följande ärende på sammanträdet:

 Ställningstagande IS-återvändare
 

Paragrafen är justerad
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§114

Information och rapporter 
(2019 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk redovisning och uppföljning - prognoser efter 4 månader
Ulrika Hjort, ekonomichef, presenterar de ekonomiska prognoserna efter 4 månader.
 
Civilt försvar och beredskap för en kärnteknisk olycka
Niklas Nordgren, Thomas Nederhed Högardh och Göran Hällnert från Länsstyrelsen i 
Hallands län informerar om civilt försvar och beredskap för kärnteknisk olycka.
 
Utställningsutlåtande översiktsplan
Pernilla Jakobsson, översiktsplanerare, föredrar förslag till utställningsutlåtande 
för  översiktsplanen.
 
Mötet ajourneras 09:50-10:00. 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 4 juni 2019

Paragrafen är justerad
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§115

Träff mellan kommunstyrelsen och nämndernas presidium 
(2019 KS0343)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Under dagens sammanträde träffar kommunstyrelsens nämndernas presidier, kontorschefer 
och andra nyckelpersoner inom kontoren. Varje nämnd träffar kommunstyrelsen var för sig.
 
Kommunstyrelsen inleder varje träff med information om det ekonomiska läget för hela 
kommunen.
 
Agenda vid samtliga träffar under sammanträdet:

 Redovisning av prognos efter 4 månader (vissa nämnder redovisar även 5 månader)
 Hur jobbar nämnderna med budget i balans?
 Hur jobbar nämnden/kontoren med de stopp som kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen beslutat om (övertid, inköp, anställning och investering)
 
Med omsorgsnämnden diskuteras även:

 Personalsituationen inom kontoret (i det vanliga arbetet och semesterperioden)
 Sjukfrånvaro

 
Med barn- och ungdomsnämnden diskuteras även:

 Kameraövervakning på Örnaskolan
 Statliga medel för arbete mot kränkande behandling och från Migrationsverket
 Resursskola
 Interna och externa placeringar inom IFO Barn och ungas verksamhet

 
Med arbets- och näringslivsnämnden diskuteras även:

 Fritidsgården i Hyltebruk
 Feriearbete under sommaren
 Om nämnden påverkas av arbetsförmedlingens omställningsarbete
 Stöd till nattvandrade föreningar
 Utveckling av försörjningsstöd

 
Med samhällsbyggnadsnämnden diskuteras även

 Fritidskort
 Köket på Rydöbruks skola
 Matsvinn
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Köket på Örnaskolan
 
Under sammanträdet får kommunstyrelsen även information om kommunfastigheterna.
 
Mötet ajournerade sig 12:15-13:00. 
 
 

Handlingar i ärendet
 Frågor vid träff mellan nämndernas presidium och kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§116

Meddelande 
(2019 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.
 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in räddningschefen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.
 
 

Handlingar i ärendet
 Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Räddningstjänsten Hyltebruk
 Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Räddningstjänsten Unnaryd
 Protokoll Kommunfullmäktige 2019-05-02
 190424 Förslag SD protokoll REP
 REP 2020-2023 Resultatbudget SD
 REP 2020-2023 Driftsbuget SD
 Förord C och M i Samverkans budgetförslag.docx
 REP 2020-2023 driftsbudget - C och M i samverkan
 REP 2020-2023 räkenskaper - C och M i samverkan

Paragrafen är justerad
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§117

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 - Omsättning av lån
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant ansvar 5000
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant IoK
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant Personal
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant Räddning
 Delegeringsbeslut - Utanordnare 2019
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestan Ekonomi
 Delegeringsbeslut - Beslutsattest kommunråd och kommundirektör
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant kommunfastigheter
 Redovisningar anställningar kommunstyrelsen april 2019

Paragrafen är justerad

11 / 88



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118

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

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till REP 2020-2023 är de 
planeringsförutsättningar som kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 (§34) med följande 
justeringar:

 Skatteunderlagsprognos uppdaterad 190502 , LSS-utjämningen är ej uppdaterad då 
beräkningarna från SKL bygger på 2017 års siffror för Hylte kommun. LSS-utjämningen 
uppdateras i juni när nästa skatteprognos kommer.

 Utökning generella statsbidrag med 5 000 000 kr (2020) 10 000 000 kr (2021) 15 000 000 kr 
(2022-2023) i enlighet med fyrpartiöverenskommelsen nationellt mellan S,MP,C,L

 Förändrad kostnadsutjämning "Lite mer lika" 6 700 000 kr (2021-2023)
 Skattesatsen föreslås till 21:45 (oförändrad)

 
Beslut om investeringsbudget 2020-2023 hänskjuts till justeringstillfället i 
kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande.
 
Beslut om taxor hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november.
 
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges budgetram uppjusteras med:

 173 000 kr för ökade kapitalkostnader
 
Kommunfullmäktiges budgetram nedjusteras med:

 173 000 kr (2023) för minskade kapitalkostnader
 
Kommunfullmäktiges nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 862 000 kr

2021 877 000 kr

2022 892 000 kr

2023 735 000 kr
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 673 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 3 359 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 1 625 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Kommunstyrelsens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 49 138 000 kr

2021 48 152 000 kr

2022 45 849 000 kr

2023 45 380 000 kr

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att

 utreda förutsättningarna för att bygga ett eget fastighetsnät för kommunens särskilda 
boenden

 tillsammans med politiken utveckla kommunens styrmodell
 undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd
 tillsammans med barn- och ungdomskontoret genomlysa och beskriva behovet av 

budgetförstärkning inom Vuxenutbildningen och SFI
 ta fram en fördelningsmodell och beräkning av för hyra Forum, Hyltebruk

 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

 61 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 154 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 68 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Räddningsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 13 651 000 kr

2021 13 414 000 kr
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2022 13 571 000 kr

2023 13 820 000 kr

 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 500 000 kr för ökade kostnader för fritidskort
 1 000 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst
 1 500 000 kr för ökade kostnader för vinterväghållning
 370 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup
 300 000 kr för Miljö- och naturvårdsutvecklare
 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 344 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 407 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 259 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 24 887 000 kr

2021 25 005 000 kr

2022 25 071 000 kr

2023 25 295 000 kr

 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

 undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med 
Hallandstrafiken.

 
Tillsynsnämnden
Tillsynsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 142 000 kr

2021 145 000 kr

2022 148 000 kr

14 / 88



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 15
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2023 152 000 kr

 
Arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 200 000 kr stimulansmedel för integrationsinsatser
 
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 121 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 80 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 57 350 000 kr

2021 58 551 000 kr

2022 59 823 000 kr

2023 61 159 000 kr

 
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 898 000 kr

2021 917 000 kr

2022 938 000 kr

2023 958 000 kr

 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

 700 000 kr för IT-pedagog (projektfasen med tre tjänster avslutas och en tjänst blir 
permanent)

 7 000 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
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 104 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 1 913 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 1 510 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 25 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 320 140 000 kr

2021 325 404 000 kr

2022 332 179 000 kr

2023 339 446 000 kr

 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

 Redovisa eventuellt behov av budgetutökning som nämnden har 2020 kopplat till 
omställningsarbete för en budget i balans.

 återkomma med eventuella behov av budgetutökningar som en effekt av 
skolskjutsutredningen som är under framtagande.

 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

 3 400 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)
 600 000 kr för enhetschef i beredskap

 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

 129 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 309 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 76 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 63 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Omsorgsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 192 091 000 kr

2021 194 846 000 kr

2022 198 876 000 kr

2023 203 139 000 kr
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Omsorgsnämnden får i uppdrag att
 beskriva hur nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 

2020.
 
Valnämnden
Valnämndens ram uppjusteras med

 50 000 kr 2021 för valarbete
 350 000 kr 2022 för valarbete

 
Valnämndens nettodriftram 2020-2023 fastställs till:
2020 0 kr

2021 50 kr

2022 350 000kr

2023 0 kr

 
Finansiering
Kommunfullmäktiges reserv sätts till 0
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 5 000 000
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 9 444 000 kr
2021: 12 355 000 kr
2022: 12 685 000 kr
2023: 12 685 000 kr

 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 6 353 000 kr
2021: 7 379 000 kr
2022: 6 910 000 kr
2023: 6 910 000 kr

 
Eget kapital förändras med:

2020: 20 618 000 kr
2021: 17 388 000 kr
2022: 19 491 000 kr
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2023: 22 496 000 kr
 
Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala 
borgensåtagandet.
 
Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.
 
Övrigt
Följande förslag till budgetförstärkningar hänskjuts till justeringstillfället i 
kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande:

 600 000 kr för socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer (ANN)
 1 200 000 kr för fortsättning Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) (BUN)
 600 000 kr för rekryterare (gamla åtgärdspaketet) (KS)
 350 000 kr för lönekonsult (KS)
 1 500 000 kr för E-förvaltningsprojektet blir ordinarie verksamhet (KS)
 1 000 000 kr för uppgradering till Office 365 (KS)
 80 000 kr för införande av första insatsperson (FIP) (RN)

 
Samtliga utredningsuppdrag ska vara färdiga till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 7 
oktober.
 
Samtliga nämnders analyser som lämnats in under våren har behandlats i beredningen av REP 
2020-2023. Vissa har lett till uppjustering av ramar, uppdrag till nämnder eller hänskjutits till 
justeringstillfället i november. De analyser som inte benämns i detta protokoll kommer inte att 
behandlas vidare.
 
Beslut om investeringsbudet 2020-2023 och taxor hänskjuts till kommunfullmäktige i 
november 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta beslut om resultat- och ekonomisk plan 2020-2022.

Handlingar i ärendet
 §136 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
 REP 2020-2023- FRAMTID HYLTE 2020-2021.pdf
 REP 2020-2023 driftbudget - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
 REP 2020-2023 räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
 §29 SBN Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
 §17 SBN Resultat- och ekonomisk plan 2019-2021 (REP)
 Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
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 Taxebilaga 2019 - Livsmedel
 Taxebilaga 2019 - Miljöenheten
 Taxebilaga 2019 - Plan- och bygg
 Taxebilaga 2019 - Renhållning
 Taxebilaga 2019 - VA
 Resultat-och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
 §25 ANN Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys
 §29 ANN Mål och nyckeltal
 Tjänsteskrivelse - resultat- och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analsys
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - prioriteringar av investeringar
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - nämndens analys av nyckeltal
 Tjänsteskrivelse - ANN nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys - nuläge och omvärld
 Förslag på förändringar taxor ANN (ANN analys)
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden ANN
 ANN nycketal på kommunfullmäktigenivå 2019
 beskrivning tjänster digitalsiering
 Beskrivning tjänster informations- och kanslienheten
 190418 REP 2020-2023 räkenskaper - inför beredning
 Investeringsbudget 2020-2023
 Beskrivning tjänster ekonomi
 Beskrivning tjänster personal
 Beslutsunderlag - Lönestrategisk plan
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023_Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2021_Övningsplats Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018-2020_Lastväxlartank Räddningsnämnden
 Bilaga 8, IT - investeringar
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2019_Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018-2020_Lastväxlartank Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2021_Övningsplats Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023_Räddningsnämnden
 Bilaga 1 - Sammanfattning av identifierade områden nuläge och omvärld 

Räddningsnämnden 2019
 Tabell för sammanfattning av identifierade områden
 Sammanfattande underlag
 Bilaga 1 e-förvaltning
 Bilaga 2, upphandling
 Bilaga 3, e-handel
 Bilaga 4, drift av webbplats vid kris
 Integrationskoordinator, bilaga 5
 Bilaga 6, rekryterare
 Bilaga 7, IT drift
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 Bilaga 8, IT - investeringar
 Bilaga 9, systemförvaltare för HR-system
 Bilaga 10, webbdirektiv
 §30 ON Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
 Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
 Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden
 190318 Vinterväghållning
 190318 REP miljö
 190318 Färdtjänst
 190318 Fritidskort
 190318 Dagcentraler
 190318 Allmän satsning
 Restultat- och ekonomisk plan 2020-2023
 §35 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden 

- investeringar
 §36 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden  

- nämndens analys
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld BUN
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 förskola hylte tätort
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden BUN
 KF 24 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år
 KF 29 Andel godkända elever som fullgör grundvux
 KF 30 Andel godkända elever som fullgör gymnasievux
 KF 32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program
 KF 33 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9
 KF 35 och KF 40 - Nöjdhet vuxenutbildning och IM - gammal analys
 KF 36 Väntetid SFI från köställningsdatum till erbjuden plats
 KF 37 Andel godkända elever SFI
 KF 38 Andel som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum
 KF 39 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum
 Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2020-2022

 

Yrkande:
Stina Isaksson (SD) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
Sverigedemokraternas förslag på REP 2020-2022.
Anna Roos (C) yrkar:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 500 000 kr för att vända sjukfrånvaro till frisknärvaro
 700 000 kr för IT pedagog (projektfasen med tre tjänster inom Barn- och ungdomsnämnden 

avslutas 2019 och en tjänst blir permanent i Kommunstyrelsen)
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 700 000 kr för tidigare IT pedagog (flytt från Barn- och ungdomsnämnden)
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 500 000 kr för att plocka bort halvt karensavdrag

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
 undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd eller försäljning om 

behov av lokalen inte finns inom kommunens verksamhet
 sälja Forum, Hyltebruk till Hyltebostäder eller extern aktör
 avyttra alternativt riva Gamla Real
 utvärdera Kontaktcenter (KC). Har de arbetsuppgifter som planerats överföra till KC bytt 

ansvar och om det finns kapacitet att överföra fler administrativa uppgifter.
 göra e-förvaltningsprojektet permanent inom befintlig ram

 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 80 000 kr för FIP (första insatsperson)
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 300 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup 
(övriga medel som behövs ska finansieras via taxehöjning)

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
 1 500 000 för ej fortsättning med fritidskorten

 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

 undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med 
Hallandstrafiken. I uppdraget ingår att ta fram kostnadskalkyl för resor endast inom Hylte 
kommun.

 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

 starta upp nattvandring inom befintlig ram
 starta upp friskvårdsgrupper kring barnfetma inom befintlig ram.

 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

 2 000 000 kr för pedagogtjänster
 1 200 000 kr för mobila teamet
 1 000 000 kr för resursskola
 500 000 kr för utökade kostnader för skolskjuts nya regler

 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

21 / 88



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 22
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 700 000 kr för tidigare IT pedagog (flytt till Kommunstyrelsen)
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

 plocka bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en inkomstförstärkning för barn- 
och ungdomsnämnden med 700 000 kr)

 redovisa en modell för kulturskolan som bygger på att 1:a valet är gratis och sedan tar avgift 
ut.

 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

 beskriva hur nämnden och vårdtagare påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland 
inte fortsätter 2020.

 
Finansiering

 Kommunfullmäktiges reserv sätts till 3 000 000 kr
 Kommunstyrelsens reserv sätts till 2 000 000 kr

 
Valnämnden

 Valnämnden får en ram 2021 på 50 000kr och en ram 2022 på 350 000kr. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Valnämnden får en ram 2021 på 50 000kr och en ram 2022 på 350 
000kr. Detta läggs till i Framtid Hyltes förslag till REP. 
 
Stina Isaksson (S) yrkar: Valnämnden får en ram 2021 på 50 000kr och en ram 2022 på 350 
000kr. Detta läggs till i Sverigedemokraternas förslag till REP.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut och 
Sverigedemokraternas förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 500 
000kr i kommunstyrelsens ram för frisknärvaro. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om utökning 
av kommunstyrelsens ram för permanent tjänst som IT-pedagog. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om flytt av 
IT-pedagog. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
nedjustering av kommunstyrelsens ram för halv karensavdrag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
kring Unnegården. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
kring Forum. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
kring Gamla Real. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
om kontaktcenter. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om e-
förvaltningsprojektet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om första 
insatsperson. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppjustering av samhällsbyggnadsram för helgöppna dagcentraler. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
nedjustering av samhällsbyggnadsnämndens ram för fritidskorten. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
till samhällsbyggnadsnämnden om betalningsmodell för fritidskorten. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
nattvandring. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
friskvårdsgrupper kring barnfetma. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppjustering av barn- och ungdomsnämndens ram för pedagogtjänster. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppjustering av barn- och ungdomsnämndens ram för mobila teamet. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppjustering av barn- och ungdomsnämndens ram för resursskola. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppjustering av barn- och ungdomsnämnden för nya skolskjutsregler. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande 
om nedjustering av barn- och ungdomsnämndens ram för IT-pedagoger. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
kring fri sommarmånad. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om  uppdrag 
kring modell för kulturskolan. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag 
kring hemsjukvårdsavtalet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
kommunfullmäktiges reserv. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande 
om  kommunstyrelsens reserv. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Ordförande konstaterar vid mötet att kommunstyrelsen är överens om att tilldela valnämnden 
en ram på 50 000kr 2021 och 350 000kr 2022.
 

Reservationer
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C) och 
Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos yrkande om 
nattvandring.
 
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C) och 
Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos yrkande om 
barnfetma. 
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos yrkande om 
modell för kulturskolan.
 
Anna Roos (C) och Andreas Algerbo (C) reserverar sig mot samtliga beslut till förmån 
för Anna Roos yrkanden. 

Paragrafen är justerad
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§119

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.

Handlingar i ärendet
 §137 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner första halvåret 2019
 Redovisning av motioner första halvåret 2019

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

Paragrafen är justerad

26 / 88



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 27
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§120

Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland 
(2019 KS0273)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för Samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2018.

Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl.a. verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 
bättre.

Handlingar i ärendet
 §138 KSAU Ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 Ansvarsfrihet för samordningsförbundet
 Årsredovisning, revisionsberättelse Samordningsförbundet i Halland PM -granskning, 

Delioette
 Årsredovisning, revisionsberättelse Samordningsförbundet i Halland 

Revisionsberättelse 2018
 Årsredovisning, revisionsberättelse Samordningsförbundet i Halland Årsredovisning 

2018
 

Jäv
Göran Edberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Nina Larsson (S) 
går in som ersättare.
 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§121

Ombudgeteringar Hylte kommun 
(2019 KS0224)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 5 725 000 kr från 2018 till 
2019 enligt följande:
- Utrymme IT     330 000 kr
- Örnvallen konstgräs    490 000 kr
- Överföringsledning    1 000 000 kr
- Park, Marknadsplatsen   150 000 kr
- Exploatering, Marknadsplatsen    965 000 kr
- Reinvestering kost    100 000 kr
- Torups Centrum etapp 2    1 900 000 kr
- Exploatering Nyebro    590 000 kr
- Underhåll lekplatser    200 000 kr

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om ombudgetering av investeringar från 
2018 till 2019 för kommunen 2019-03-26 § 69. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 
ärendet för att tydliggöra exakta behov och vilka medel som behövs för att färdigställa 
respektive objekt.

Kontorens motiveringar har sammanställts i ärendebeskrivningen ”Förtydligande till begärda 
ombudgeteringar av investeringsanslag till 2019”. I detta dokument framgår även att det 
tillkommit två projekt sedan arbetsutskottet hanterade frågan, detta på grund utav att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om att lägga till två projekt som inte var med i det 
materialet som lämnades till ekonomienheten.

Handlingar i ärendet
 §143 KSAU Ombudgeteringar Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Förtydligande till ombudgeteringar av investeringar
 Förtydligande till begärda ombudgeteringar av investeringsanslag till 2019
 Ombudgetering investeringar kommuntotal - komplettering

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 5 725 000 kr från 2018 till 
2019 enligt följande:
- Utrymme IT     330 000 kr
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- Örnvallen konstgräs    490 000 kr
- Överföringsledning    1 000 000 kr
- Park, Marknadsplatsen   150 000 kr
- Exploatering, Marknadsplatsen    965 000 kr
- Reinvestering kost    100 000 kr
- Torups Centrum etapp 2    1 900 000 kr
- Exploatering Nyebro    590 000 kr
- Underhåll lekplatser    200 000 kr

Jäv
Anna Roos (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lennart Ohlsson 
(C) går in som ersättare och väljs till justerare.
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på ombudgetering av Torups centrum Etapp 2.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
Utrymme IT. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
Örnvallen konstgräs. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
överföringsledning. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
Park, Marknadsplatsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
Exploatering Marknadsplatsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
reinvestering kost. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering av 
Torup centrum etapp 2 . Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering 
av Exploatering Nyebro. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslaget om ombudgetering 
av underhåll lekplatser. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot beslutet om Torups centrum 
etapp 2 till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Paragrafen är justerad
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§122

Taxor Forum 2019 
(2019 KS0278)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för Forum enligt arbets- och 
näringslivsnämndens förslag.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit fram ett förslag på taxor för uthyrning av Forum.
 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i samband med prissättningen av Forum Konferens. 
Kommuner får inte konkurrera med privata näringar. Därför har arbets- och 
näringslivsnämnden gjort en marknadsundersökning. Föreslagna Övriga taxor ligger i nivå 
med Charlottenlund, prismässigt över Torups Gästis och prismässigt under Pensionat 
Sågknorren, vars koncept skiljer sig från Forums. Hänsyn har självklart också tagits till de 
egna faktiska kostnaderna vid prissättningen av konferenspaket per person. Beaktande har 
också tagits till nuvarande antal bokningar i förhållande till tjänsten på 50% som anordnar 
konferenserna. Om taxorna sänks alltför mycket kommer kommunen inte ha ekonomisk 
täckning för konferenstjänsten samtidigt som mer personal kommer att behövas. Föreslagna 
nivå innebär en höjning, vilket bör leda till att bokningarna inte ökar alltför mycket 
(så kommunen behöver anställa mer personal). Inga ekonomiska anslag har erhållits för 
Forum Konferens.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde reviderat förslaget på taxor 
enligt arbets- och näringslivsnämndens beslut.

Handlingar i ärendet
 §172 KSAU Taxor Forum
 Taxor Konferens Forum (reviderade efter ANNs beslut)
 §31 ANN Taxor Forum
 Taxor Konferens Forum Förslag
 Tjänsteskrivelse Taxor Forum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbets- och näringslivsnämndens förslag till taxor.

Paragrafen är justerad
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§123

Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden 
(2019 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med 
motivering att det ligger i kommunala uppdraget med säkra och trygga 
skolmiljöer. Kameraövervakning kan vara ett sätt.

Beskrivning av ärendet
Den 4 mars 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:

- ansöka och efter en lyckad ansökan montera upp kameraövervakningssystem med 
tillhörande skyltar vid särskilt utsatta skolor.

Handlingar i ärendet
 §121 KSAU Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss
 Motion angående kameraövervakning inom skolområden
 §37 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med 
motivering att det ligger i kommunala uppdraget med säkra och trygga 
skolmiljöer. Kameraövervakning kan vara ett sätt.

Paragrafen är justerad
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§124

Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i 
Hylte kommun 
(2019 KS0197)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Den 4 mars 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:

- I väntan på nationella riktlinjer införa i Hyltes lokala ordningsföreskrifter texten ”Böneutrop 
via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet, då det för det omgivande samhället kan upplevas som 
störande samt kulturellt och religiöst polariserande.”

Handlingar i ärendet
 §120 KSAU Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte 

kommun, på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats, på remiss
 Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
 §37 KF Inkomna motioner

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

 

Yrkande
Stina Isaksson (SD), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), yrkar bifall till motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår motionen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår motionen.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar att avslå motionen röstar JA.
Den som röstar att bifalla motionen röstar NEJ.
 
Resultat
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Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att föreslå att motionen ska avslås.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till 
förmån för yrkandet från Stina Isaksson m.fl.
 

Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att om vi tillåter böneutrop i Hylte 
kommun eller i någon annan svensk kommun, så är det ett direkt ingrepp i varje individs 
religionsfrihet och ett allvarligt brott mot en av våra starkaste grundlagar. Vi kan under inga 
omständigheter acceptera böneutrop som tränger in i människors hem och som inte går att 
undkomma.
 
 

Paragrafen är justerad
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§125

Svar på motion om vattenavgifter 
(2018 KS0316)

Beslut
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden då motionärens frågeställning inte har 
besvarats, d.v.s. att vattenavgiftens fasta avgift sänks och den avgiften på förbrukat vatten 
höjs, vilket skulle utgöra ett incitament till minskad vattenkonsumtion.

Beskrivning av ärendet
Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om vattenavgifter.

I motionen föreslås att:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför budgetarbetet revidera 
vattenavgifterna så att den fasta avgiften minskas och den rörliga ökar.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.

Handlingar i ärendet
 §139 KSAU Svar på motion om vattenavgifter
 §94 SBN Motion om vattenavgifter - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion om vattenavgifter -  på remiss
 Ärendebeskrivning - Svar motion om vattenavgifter
 Motion om vattenavgifter
 §96 KF Inkomna motioner
 §262 KSAU Motion om vattenavgifter - på remiss

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

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) yrkar på återremiss med motivering att motionärens 
frågeställning inte har besvarats, d.v.s. att vattenavgiftens fasta avgift sänks och den avgiften 
på förbrukat vatten höjs, vilket skulle utgöra ett incitament till minskad vattenkonsumtion.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot beslutet om återremiss.
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§126

Svar motion angående avtal moduler 
(2017 KS0216)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på svar 
till en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- man ser över avtalen som vi har gällande moduler i kommunen, långsiktigt kan det vara bra 
att istället köpa moduler som man när behovet inte längre finns kan hyra ut, använda som 
företagslokaler, alternativt sälja.

Kommunledningskontoret svarar följande:

Hyltebostäder ser kontinuerligt över kommunens lokalförsörjning och vilka behov som finns. 
Kommunen hyr moduler från företaget Expandia. Upplåtelsetiden på avtalen är 4 år, med 
möjlighet till förlängning upp till en total avtalstid på 5 år. Det finns möjlighet att flytta avtal 
mellan moduler, vilket möjliggör avyttring av de moduler kommunen inte längre har behov 
av. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Handlingar i ärendet
 §140 KSAU Svar på motion angående avtal moduler
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående avtal moduler
 Motion angående avtal moduler
 Protokollsutdrag KF § 77 Inkomna motioner
 §151 KSAU Motion angående avtal moduler

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

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottet förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot varandra. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 

Paragrafen är justerad
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§127

Svar motion angående medborgarförslag 
(2018 KS0403)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där det föreslås att Hylte 
kommun ska införa medborgarförslag. Kommunledningskontoret lämnar följande svar på 
motionen:

Enligt 8 kap. 1§ kommunallagen kan kommunfullmäktige besluta att införa möjlighet för 
medborgare att lämna in så kallade medborgarförslag. Den som är folkbokförd i kommunen 
eller i en kommun inom landstinget kan då väcka ärenden i kommunfullmäktige. När ett 
medborgarförslag kommer in till kommunen mottas det av kommunfullmäktige för att sedan 
fördelas till aktuell nämnd. Kommunfullmäktige kan uppdra åt styrelser eller nämnder att 
svara på förslagen, i de fall frågorna inte är av principiell betydelse eller av större vikt för 
kommunen. I de fall medborgarförslagen är av principiell karaktär eller av större vikt för 
kommunen ger nämnden förslag på svar på medborgarförslaget, varpå ärendet går upp till 
kommunstyrelsen och slutligen beslutas om i kommunfullmäktige.

Det kan ta lång tid innan en medborgare får återkoppling på sitt medborgarförslag. Det finns 
dessutom många kriterier för hur ett medborgarförslag bör vara utformat, vilket kräver vissa 
förkunskaper om kommunal politik och beslutsfattande. Kommunens invånare har redan idag 
ett brett utbud av kommunikationsvägar för medborgare att lämna synpunkter och förslag på 
kommunens politik och verksamheter. Dels kan invånare lämna synpunkter via kommunens 
kontaktcenter, som sedan fördelar ärendet till rätt person. Kommunen har även en e-tjänst för 
att lämna synpunkter, samt en utskrivbar folder som invånare kan fylla i med sina förslag. Det 
går även att lämna synpunkter på Hylte kommuns facebooksida. Dessutom går det att 
framföra synpunkter direkt till tjänstepersoner eller politiker via telefon eller mail. Enligt 
kommunens riktlinjer ska invånare snabbt få återkoppling på sina synpunkter och förslag via 
dessa kommunikationsvägar.

Med högkvalitativ service och snabb återkoppling främjar kommunen medborgardialog och 
delaktighet. Kommunledningskontoret anser därför att det är bättre att fortsätta förbättra och 
ytterligare tillgängliggöra de kommunikationsvägar som redan idag finns i kommunen. I 
jämförelse med befintliga kommunikationsvägar mellan kommunen och dess medborgare är 
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medborgarförslag ett mer resurskrävande och mindre tillgängligt forum för att lyfta förslag till 
kommunen. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås.

Handlingar i ärendet
 §141 KSAU Svar på motion angående medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse - Motionssvar på motion angående medborgarförslag
 Motion angående medborgarförslag
 §122 KF Inkomna motioner medborgarförslag
 §335 KSAU Motion angående medborgarförslag – på remiss

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

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Dialog med kommunens invånare är viktig för kommunen och politiker som styr kommunen. 
För att få fler delaktiga i demokratiska samtal behöver det finnas vägar att komma med 
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förslag och synpunkter. Medborgarförslag skulle kunna vara en sådan väg. Handläggning av 
medborgarförslag kan bli både tidskrävande, utdragen och kostsam. För att uppnå målet med 
en tätare dialog med invånarna bör kommunen på ett tydligt sätt bjuda in till att lämna 
synpunkter och hur man kan göra det. Handläggning av synpunkter av mindre frågor går 
snabbare än de politiska processerna. Stora frågor kan fångas upp och drivas vidare politiskt 
även utan medborgarförslag.
 
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att 
vara med och bestämma. I Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen.
Vi anser att den som är folkbokförd i Hylte kommun ska ha rättigheten att kunna lämna egna 
förslag, så kallade medborgarförslag till kommunen. Som förtroendevalda av Hylte kommuns 
invånare är det vår skydighet att förvalta det förtroendet på bästa sätt och värna om 
demokratin.
 

Paragrafen är justerad
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§128

Svar på motion om hjärtstartare 
(2018 KS0426)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Ewa Gunnarsson (SD) har lämnat in en motion om hjärtstartare. I motionen föreslås att 
kommunen skyndsamt ska se över hur man på ett bättre sätt kan tillgängliggöra hjärtstartare 
för allmänheten dygnet runt.

I kommunen finns ett antal hjärtstartare placerade inuti olika kommunala byggnader. På 
Örnvallens idrottsplats finns kommunens enda hjärtstartare som är uppsatt utomhus och 
tillgänglig dygnet runt.

Att placera ut hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt på strategiska platser i kommunens 
olika samhällen ökar chansen till att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. Detta ökar också 
tryggheten och säkerheten för den som bor eller vistas i Hylte kommun och lever upp mot 
kommunens vision 2040 om människan och familjen i centrum.

För att tillgängligöra hjärtstartare för allmänheten kan larmade skåp med värme sättas upp på 
strategiska platser i kommunen, likt det skåp med hjärtstartare som är placerat på Örnvallen.

Räddningstjänsten föreslår att motionen ska bifallas.

Handlingar i ärendet
 §142 KSAU Svar på motion om hjärtstartare
 Tjänsteskrivelse motion om hjärtstartare – remiss räddningstjänsten
 §33 SBN Motion om hjärtstartare - på remiss
 Motion om hjärtstartare
 §28 KSAU Motion om hjärtstartare - på remiss
 §139 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Yrkande
Stina Isaksson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Paragrafen är justerad
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§129

Revidering av taxa miljö - bilaga 4 Tobak, strålskydd och läkemedel 
(2019 KS0326)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan miljö – bilaga 4, 
tobak, alkohol, strålskydd och receptfria läkemedel, daterad 2019-04-29 med den 
redaktionella ändringen i § 6.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har behov av att revidera taxa miljö – bilaga 4, tobak, alkohol, 
strålskydd och receptfria läkemedel. Anledningen är att en ny mer omfattande tobakslag 
träder i kraft 1 juli 2019. Därför behöver taxan revideras med hänvisning till att det kommer 
fordra mer arbete för bland annat prövning av tobaksförsäljning av 
samhällsbyggnadskontoret.

Handlingar i ärendet
 §171 KSAU Revidering av miljötaxa - bilaga 4 Tobak, strålskydd, läkemedel
 §46 SBN Taxa miljö - bilaga 4
 Taxebilaga 4  2020Tobak.strålsk,läkemedel för 2020
 Tjänsteskrivelse - Förslag till taxa miljö - bilaga 4

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar på en redaktionell ändring i § 6 i taxan där samma mening står två 
gånger.  

Paragrafen är justerad
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§130

Avyttrande av aktier i IUC Halland 
(2019 KS0280)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i IUC Halland säljs till TEK Halland för 1 kr/aktie.

Beskrivning av ärendet
TEK gör i en skrivelse förfrågan till Hylte kommun, liksom till övriga halländska kommuner, 
att man vill köpa de aktier som Hylte kommun har i IUC Halland sedan 2015 för 1 kr/aktie. 
När IUC Halland bildades 2014 var huvudsyftet att hämta hem utvecklingsmedel såväl 
internationella som nationella och sedan dess har verksamheten utvecklats framgångsrikt. 
Under 2018 har styrelsen i Föreningen TEK Halland, TEK Kompetens och IUC Halland haft 
gemensamma strategimöten där det framkommit att IUC Hallands projektverksamhet inte kan 
stå på egna ben utan att det är nödvändigt att införliva de tre verksamheterna under ett 
varumärke. För att få en ägarstruktur som är stabil och enhetlig och för att tillvara på den 
unika ekonomiska stabiliteten bör Föreningen TEK Halland äga alla aktier i IUC Halland.
 
Kommunledningskontoret har i kommunstyrelsens kallelse skickat med beslutet från 2015 när 
kommunfullmäktige tog beslut om köp av aktien i IUC Halland.

Handlingar i ärendet
 §157 KSAU Avyttrande av aktier i IUC Halland
 Tjänsteskrivelse - avyttrande av aktier i IUC
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §57 Beslut om delägarskap IUC Halland (2010-

10-01)
 Förfrågan angående IUC aktier

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i IUC Halland säljs till TEK Halland för 1 kr/aktie.

Paragrafen är justerad
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§131

Val av ombud Inera 
(2019 KS0021)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Ronny Löfquist (S) som ombud till 
Inera.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver utse ombud till Inera.

Bolaget Inera ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och 
organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras 
verksamhetsområden och ansvar.

Handlingar i ärendet
 §156 KSAU Val av ombud - Inera
 Tjänsteskrivelse Val av ombud Inera

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Ronny Löfquist (S) som ombud till 
Inera.

Paragrafen är justerad
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§132

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (4 
månader) 
(2019 KS0001)

Beslut
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.
 
Handlingsplanerna från nämnderna ska återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
En ekonomisk redovisning för kommunen ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde i 
augusti.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 16,9 mkr, vilket är 11,4 mkr sämre än det 
budgeterade resultatet om – 5,5 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är 
nämndernas samlade avvikelse (-14,7 mkr).

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 9,6 mkr.

Helårsbudgeten för investeringar 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar 
från 2018, uppgår till 104 608 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 47 421 tkr, vilket 
är en positiv avvikelse på 52 916 tkr. Det innebär att 45,3 % av investeringsbudgeten 
förväntas förbrukas.

Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr. 
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 13,5 mkr.

Handlingar i ärendet
 §146 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - prognos
 Prognos 2019 Hylte kommun efter 4 månader - Ekonomisk rapport
 Prognos 2019 Hylte kommun efter 4 månader - Räkenskaper
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 4 månader, inför KS
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 §42 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos
 2019 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
 Investeringar 2019
 Tabell till prognoser 2019
 Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fyra månader
 §36 ANN Uppföljning och redovisning ANN 2019 - april
 April prognoser 2019 ANN
 Tjänsteskrivelse Uppföljning och redovisning ANN 2019 - april
 Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN
 §29 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Prognos
 Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2019 med statistik
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2019, uppdaterad efter 

ONAU 2019-04-04
 §33 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - prognos
 Prognos BUN 2019 efter 3 månader - Ekonomisk analys
 Prognos BUN 2019 efter 3 månader - Räkenskaper
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2019 BUN efter 3 månader

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Handlingsplanerna från nämnderna ska återredovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. En ekonomisk redovisning för kommunen ska presenteras 
på arbetsutskottets sammanträde i augusti.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§133

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen  - Prognos (4 
månader) 
(2019 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 2 619 
000 kr för 2019. Avvikelsen motsvarar 5,1 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 45 139 000 kr. 
Det ger en avvikelse på 33 931 000 kr som motsvarar 43 procent av investeringsbudgeten.

Som upplysning uppgår samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader för aktiverade 
investeringar i nuläget till 1 333 tkr. Det är 355 000 kr högre än nämndens tilldelade budget 
för kapitalkostnader, vilket innebär att nämnden ska bli kompenserade med motsvarande 
belopp från omfördelade kapitalkostnader.

Handlingar i ärendet
 §145 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - prognos
 Prognos efter fyra månader KS
 Ärendebeskrivning KS prognos efter fyra månader
 Driftprognos KS efter fyra månader
 Investeringsprognos KS efter fyra månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§134

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden  - Prognos (4 
månader) 
(2019 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen/Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter fyra månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att de kommer hålla sin tilldelade 
budget.

Efter fyra månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att de kommer investera för 301 
000 kr under 2019. Det ger en positiv avvikelse på 2 373 000 kr och avvikelsen motsvarar 89 
procent av nämndens investeringsbudget

Som upplysning uppgår nämndens kapitalkostnader för aktiverade investeringar i nuläget till 
1 024 000 kr. Det är 101 000 kr högre än nämndens tilldelade budget för kapitalkostnader, 
vilket innebär att nämnden ska bli kompenserade med motsvarande belopp från omfördelade 
kapitalkostnader

Handlingar i ärendet
 §144 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - prognos
 Aprilprognos Räddningsnämnden
 Ärendebeskrivning RN prognos efter fyra månader
 Prognos efter fyra månader RN drift
 Investeringsprognos efter fyra månader RN

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

53 / 88



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 54
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135

Internkontrollplan 2019 räddningsnämnden 
(2019 KS0255)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för räddningstjänsten 2019.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 antog kommunfullmäktige en ny policy och riktlinjer för intern kontroll som 
ersatte det gamla reglementet. Det beror dels på att tidigare reglementet för intern kontroll, 
som antogs 2011, inte var anpassat till rådande syn på intern kontroll. Dåvarande reglemente 
antog i vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad intern kontroll är och ska syfta till.

Kommunens nya policy och riktlinjer för intern kontroll tydliggör ansvar, uppföljning, 
dokumentation och lyfter fram behovet av risk- och väsentlighetsanalys i arbetet. Till skillnad 
från tidigare reglemente, där ny internkontrollplan antogs i januari, så ska nämnder/styrelser 
varje år anta en internkontrollplan. Planen ska beslutas i samband med nämndernas analyser 
under våren, och ska alltid föregås av en risk- och väsentlighetsanalys.

Handlingar i ärendet
 §148 KSAU Internkontrollplan 2019 räddningsnämnden
 Internkontrollplan 2019 Räddningstjänsten
 Beslutsunderlag internkontrollplan 2019
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för räddningstjänsten 2019.

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§136

Tillförordnad ekonomichef 
(2019 KS0298)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Daniel Bjuvstam (XXXXXX-XXXX) som 
tillförordnad ekonomichef från och med 1 juli 2019 tills ny ekonomichef är på plats.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en tillförordnad ekonomichef, då Ulrika 
Hjort sagt upp sin tjänst.

Förslag till beslut har samverkats med de fackliga organisationerna.

Handlingar i ärendet
 §167 KSAU Tillförordnad ekonomichef
 Tjänsteskrivelse Tillförordnad ekonomichef

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Daniel Bjuvstam (XXXXXX-XXXX) som 
tillförordnad ekonomichef från och med 1 juli 2019 tills ny ekonomichef är på plats.

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§137

Firmatecknare 
(2019 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
*Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med kontrasignation av 
kommundirektör Per Borg eller hans utsedda ställföreträdare tecknar kommunens firma.

*Kommundirektör Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth (t.o.m. 2019-06-31), t.f. 
ekonomichef Daniel Bjuvstam (fr.o.m. 2019-07-01) två i förening eller någon av dem med 
kontrasignation av Anna Sjödell, Marita Svensson tecknar kommunens bankgiro och plusgiro.

*Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro 
och plusgiro.

*Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommunchef Per 
Borg, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets 
kvarvarande ärenden.
*Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Christina Melin, Lisbeth 
Bäckman, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Karin Birgersson, Yelis Bilim, Erik 
Wikström, Elin Lundgren och Susanne Ohlsson.

*För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med 
kontrasignation av kommundirektör Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth (t.o.m. 2019-06-
31), t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam (fr.o.m. 2019-07-01) att teckna fondernas firma.

* Kommundirektör Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth (t.o.m. 2019-06-31), t.f. 
ekonomichef Daniel Bjuvstam (fr.o.m. 2019-07-01) och ekonomen Marita Svensson, två i 
förening tecknar fondernas bankkonto.

* Ekonomichef Ulrika Hjorth (t.o.m. 2019-06-31), t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam (fr.o.m. 
2019-07-01) tecknar leasingavtal för personalbilar.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar behöver beslutet om firmatecknare revideras.
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Handlingar i ärendet
 §168 KSAU Firmatecknare
 Tjänsteskrivelse Firmatecknare

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§138

Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid 
renovering 
(2017 KS0227)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det gamla konstgräset vid Örnvallen skickas för destruktion.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 8 maj 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att 
undersöka vilka förutsättningar som fanns att återanvända det gamla konstgräset vid 
Örnvallen på annan plats. Kostnader och miljöaspekter skulle tas i beaktande. 
Kommunledningskontoret redovisade sitt svar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 5 juni 2018. Arbetsutskottet tog del av svaret och beslutade att hänskjuta 
ärendet till budgetberedningen. Eftersom Örnaskolan visat intresse av att ta över konstgräset 
skulle även ärendet kompletteras med uppgifter om Örnaskolans ställningstagande.

Till budgetberedningen meddelande kommunledningskontoret att Örnaskolan saknar 
möjlighet att finansiera det underlag och dräneringssystem som krävs för att anlägga 
konstgräset på Örnaskolans grusplan. Personal från Hyltebostäder som idag har 
verksamhetsservice inom området har ringa möjlighet att sköta rekommenderat underhåll 
varje vecka. Eftersom konstgräset är över 10 år gammalt finns det även ytterligare 
problematik med att återanvända konstgräset på annat ställe, enligt Hyltebostäder och expert 
som Hyltebostäder varit i kontakt med. Kommunledningskontoret föreslår därför att det gamla 
konstgräset vid Örnvallen skickas för destruktion.

Bland medföljande handlingar i ärendet finns kommunledningskontorets svar som 
redovisades till KSAU 5 juni 2018, samt Örnaskolans ställningstagande till att ta över det 
gamla konstgräset på Örnvallen.

Handlingar i ärendet
 §155 KSAU Gamla konstgräset på Örnvallen - åtgärd
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid 

renovering
 Ärendebeskrivning - Kommunledningskontorets analys (KSAU 2018-06-05)
 Örnaskolans ställningstagande till att ta över det gamla konstgräset på Örnvallen
 §194 KSAU Återremiss: Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid 

renovering
 §145 KSAU Uppdrag att ta tillvara gamla konstgräset på Örnvallen vid renovering
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det gamla konstgräset vid Örnvallen skickas för destruktion.

 

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

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Aléxen (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 
Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Det saknas idag en plats för våra unga i Hylte att kunna spela spontan fotboll på. Det nya 
konstgräset på Örnvallen har kostat kommunen många mkr, här har vi chansen att kunna 
återanvända konstgräs och anlägga en "ny" plan till hälften av kostnaden. Örnaskolan har 
uttryckt en önskan om att få ta över konstgräset, men nu i och med de stora besparingarna så 
finns det tyvärr ingen ekonomisk möjlighet. Från och med den 1/1 2020 ska kommunen väga 
in barnens perspektiv i alla beslut som man fattar, för oss Sverigedemokrater är detta redan 
en självklarhet, därav anser vi att konstgräset inte ska skickas för destruktion utan istället 
återanvändas på mest lämpliga plats.
 

Beslutet skickas till 
Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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§139

Begäran om medel fritidskort 
(2019 KS0282)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på 500 000kr för fritidskort. Finansiering sker genom minskning 
av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 500 000 kr för 
ökade kostnader för fritidskort 2019.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag för fritidskorten för barn inom åldrarna 7-19 
år som är folkbokförda i Hylte kommun. Fritidskortet ger barnen möjlighet att resa inom 
Halland med kollektivtrafiken, vardagar från 15:00-04:00 och heldagar under lov- och 
helgdagar.
 
Fritidskorten är mycket populära och 2018 ansökte i princip alla som var berättigade om ett 
kort. 2018 visade verksamheten en negativ avvikelse på 500 000 kr på grund av fler 
ansökningar än vad verksamheten hade budgeterade medel för. Trenden för innevarande år 
visar att antalet ansökningar redan nu överstiger samhällsbyggnadsnämndens budget för 
fritidskort.

Handlingar i ärendet
 §153 KSAU Begäran om medel fritidskort
 §34 SBN Tilläggsanslag - Begäran om medel fritidskort
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel, fritidskort

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på 500 000kr för fritidskort. Finansiering sker genom minskning 
av det egna kapitalet.

 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Aléxen (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 

Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Det här är en onödig kostnad för kommunen, hade det funnits tillräckligt med medel till 
förskola/skola, så hade Sverigedemokraterna varit för det här förslaget. Men nu anser vi att 
det här förslaget tyvärr får stå tillbaka.
 

Paragrafen är justerad
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§140

Begäran om medel färdtjänst 
(2019 KS0283)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på 1 000 000kr för färdtjänst. Finansiering sker genom minskning 
av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 1 000 000 kr 
för ökade kostnader för färdtjänst 2019.
 
Färdtjänsten har ökat i omfattning sedan kommunen beslutade att kollektivtrafiktaxan gäller 
även för färdtjänst. Antalet resor har ökat markant och liksom den administrativa 
handläggningen. Hallandstrafiken är huvudman för färdtjänsten i Halland och 2018 
upphandlades ett nytt taxiavtal vilket resulterade i ökade kostnader. Färdtjänsten i Hylte 2018 
slutade med ett underskott på 1 000 000 kr och kontoret bedömer att underskottet kommer att 
bli minst lika stort 2019. Då verksamheten är underbudgeterad, begär 
samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 1 000 000 kr för 2019.

Handlingar i ärendet
 §152 KSAU Begäran om medel färdtjänst
 §35 SBN Tilläggsanslag - Begäran om medel färdtjänst
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel, färdtjänst

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på 1 000 000kr för färdtjänst. Finansiering sker genom minskning 
av det egna kapitalet.

Paragrafen är justerad
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§141

Begäran om medel vinterväghållning 
(2019 KS0284)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 
tilläggsanslag på 1 350 000 kr för vinterväghållning. Finansiering sker genom minskning av 
det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 1 350 000 kr 
för vinterväghållning (inklusive sandupptagning) 2019.
 
Kostnaderna för vinterväghållning har ökat och i kommunens nya avtal uppgår de fasta 
kostnaderna för snöberedskap fr.om. 1 november t.o.m. 31 mars till 1 100 000 kr. Därutöver 
kommer kostnader för snöröjning och halkbekämpning. För att vårstäda gatorna tillkommer 
en kostnad på 250 000 kr.
 
Budgeten för vinterväghållning 2019 uppgår till 900 000 kr. Mot bakgrund av den fasta 
kostnaden för vinterväghållning kommer budgeten inte att hålla varför extra medel måste 
tillföras för att undvika ett underskott även 2019.

Handlingar i ärendet
 §151 KSAU Begäran om medel vinterväghållning
 §36 SBN Tilläggsanslag - Begäran om medel vinterväghållning
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel vinterväghållning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 
tilläggsanslag på 1 350 000 kr för vinterväghållning. Finansiering sker genom minskning av 
det egna kapitalet.

Paragrafen är justerad
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§142

Försäljning av Givagård 1:19 mfl 
(2019 KS0279)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna försäljningen av Givagård 1:19, 1:22 och 1:47 i Torup till Brevikshöjds Invest 
Konsult AB. Org.nr. 559183-0459.
- Byggnation ska ha påbörjats inom två år. Påbörjas inte byggnationen har kommunen rätt att 
köpa tillbaka fastigheterna.  

Beskrivning av ärendet
En förfrågan om att förvärva fastigheterna Givagård 1:19, 1:22 och 1:47 i Torup har gjorts av 
firmatecknaren av Brevikshöjds Invest Konsult AB, X.X. Org.nr. 559183-0459.

Avsikten är att bygga ett tvåplanshus om sammanlagt cirka 15 lägenheter i olika storlekar, 
men mestadels mindre lägenheter som 2 rok. Bolaget kommer att äga och förvalta i egen regi. 
Huset planeras och byggas energisnålt, passivhus och förses med solceller.

Fastigheterna utgör en sammanlagd tomtarea om 4 341 kvm (1475 kvm, 1573 kvm och 1 293 
kvm) och avses att sammanläggas till en enda fastighet.

Detaljplanen nr. 570 från 1992 anger område för bostäder. De tre fastigheterna omfattas av 
olika egenskapsgränser och anger olika utnyttjandegrad. För Givagård 1:47 anger 
planbestämmelserna bl.a en byggnad i en våning med en största byggnadsarea om 250 kvm, 
för Givagård 1:19 och 1:22 anges bl.a byggnad i två våningar med en största bruttoarea om 
2 500 kvm. Nybyggnationen kommer att prövas i en bygglovsansökan utifrån gällande 
detaljplan.

Ett köpekontrakt upprättas mellan köparen och säljaren efter att ärendet har behandlats och 
kommunstyrelsen godkänt försäljningen.

Köparen har informerats om Hylte kommuns fastställda taxa om 25 kr/kvm för all mark och 
att övriga kostnader som uppstår i samband med exploateringen bekostas av köparen.

Handlingar i ärendet
 §150 KSAU Försäljning av mark - Givagård 1:19 mfl
 Försäljning av tomtmark - Givagård 1:19 m.fl.
 Givagård 1-19, 1-22, 1-47
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 Förfrågan köp av tomt Givagård 1:16 mfl

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna försäljningen av Givagård 1:19, 1:22 och 1:47 i Torup till Brevikshöjds Invest 
Konsult AB. Org.nr. 559183-0459.
- Byggnation ska ha påbörjats inom två år.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Kommunen ska ha rätt att köpa tillbaka fastigheterna om inte 
byggnation påbörjas inom två år.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget med Anna Roos tillägg. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner förslaget med Anna Roos tillägg.

Beslutet skickas till 
Plan- och byggchef

Paragrafen är justerad
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§143

Översiktsplan för Hylte kommun 
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsutlåtandet och revidera förslaget till 
översiktsplan i enlighet med utställningsutlåtandet.

Översiktsplanaren får i uppdrag att skriva in i översiktsplanen att kommunens egen 
skog/naturmark ska bevaras /skötas om för rekreation och biologisk mångfald.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med en ny översiktsplan för Hylte kommun sattes igång under 2015, och ett 
planförslag har tagits fram enligt den inriktning som beslutades av kommunfullmäktige 16 
juni 2016 (§ 67). Arbetet har skett i tät dialog med den politiska styrgruppen för 
översiktsplanen. Förslaget var ute på samråd under våren 2018 och resultatet av detta har 
redovisats i en samrådsredogörelse som godkändes av kommunstyrelsen 11 september 2018 
(§ 167). Efter samrådet har förslaget reviderats i enlighet med beslutet och kommunstyrelsen 
godkände förslaget för utställning 18 december 2018 (§ 240).

Planförslaget har därefter ställts ut under perioden 12 februari – 12 april 2019 för att ge alla 
intresserade och berörda möjlighet att ta del av de ändringar som har gjorts och lämna 
synpunkter på förslaget. Utställningshandlingen har under utställningstiden funnits tillgängligt 
på kommunens hemsida, i kontaktcenter och på kommunens tre bibliotek. Resultatet av 
utställningen beskrivs i bifogat utställningsutlåtande, där inkomna synpunkter redovisas, 
liksom hur de kan tillmötesgås i arbetet, eller varför de eventuellt inte kan det. Vidare 
sammanfattas de förslag till justeringar av översiktsplanen som synpunkterna lett fram till.

Under utställningen har 46 olika yttranden kommit in skriftligt, varav 13 från privatpersoner. 
Utöver detta har drygt 15 personer deltagit på dialogmöte den 2 maj på Forum i Hyltebruk. 18 
av de som yttrat sig under utställningen har inte tidigare yttrat sig. Totalt har 88 olika 
yttranden kommit in under samråd och utställning, varav 45 från privatpersoner.

Efter justering av förslaget med utgångspunkt från detta utställningsutlåtande, kommer 
förslaget att gå upp för antagande i kommunfullmäktige. Antagandet är beräknat till december 
2019.
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Kommunstyrelsen föreslås godkänna utställningsutlåtandet och förslaget till revideringar av 
planförslaget, som underlag för framtagande av antagandehandlingar.

Handlingar i ärendet
 §166 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun - Utställningsutlåtande
 Tjänsteskrivelse Utställningsutlåtande
 Utställningsutlåtande, förslag 2019-05-17
 ÖP_UU_yttranden_2019-04-26.pdf

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsutlåtandet och revidera förslaget till 
översiktsplan i enlighet med utställningsutlåtandet.

Yrkande
Lisa Mogren (V) yrkar: Ge översiktsplanaren i uppdrag att skriva in i översiktsplanen att 
kommunens egen skog/naturmark ska bevaras /skötas om för rekreation och biologisk 
mångfald.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Det ska införas förbud mot ny vindkraft.
Anna Roos (C), med instämmande Lisa Mogren (V): Ta bort maxhöjd för vindkraftverk i 
översiktsplanen.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Lisa Mogrens yrkande om 
skog/naturmark. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om förbud mot ny vindkraft. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Anna Roos yrkande 
om maxhöjd för vindkraftverk. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot beslutet kring Stina Isakssons 
yrkande till förmån för yrkandet.
 
Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) reserverar sig mot beslutet kring Anna Roos yrkande till 
förmån för yrkandet.
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Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Man har i ÖP inte tagit hänsyn till kommuninvånarnas olika yttranden. Vindkraft påverkar 
både miljö, växter, djur, natur och inte minst människor negativt. Det är heller inget effektivt 
sätt att lagra energi på. Det är inte alltid som det är kraftiga vindar medan kapitalkostnaden 
är konstant. Det blir ingen jämn eltillförsel, därav anser vi att vindkraften helt bör uteslutas 
ur översiktsplanen. Även rekreationsområdena bör ses över så att de kan godkännas av alla 
berörda invånare, likaså LIS områdena.
 
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag önskar att Översiktsplanen revideras med följande synpunkter som inkommit från olika 
svar vid utställningen. Max höjd på vindkraftverk skall utgå ur förslaget till översiktsplan. 
Områden lämpliga för etablering av vinkraftverk är begränsade. Det är av största vikt att 
dessa områden nyttjas så effektivt som möjligt, med ett minimum av störningar på 
omgivningen. En översiktsplan skall vara aktuell över lång tid. Det är därför olämpligt att 
sätta upp specifika detaljkrav, som begränsar den ständigt pågående tekniska utvecklingen. 
Förutom tekniska förbättringar innebär det att höjden på vindkraftverk ökar. Verk med höjd 
150m är av ekonomiska skäl sannolikt inte längre aktuella att etablera. Detta innebär att det i 
ÖP uppsatta målet för produktion av förnyelsebar energi i form av vindkraft inte är möjligt 
att uppnå. Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk sträcker sig i flera fall över 
kommungränser. Inga av Hyltes grannkommuner har några uppsatta regler för max höjd på 
vindkraftverk. Miljöpåverkan från denna typen av verksamhet styrs av lagstiftning. Prövning 
och tillståndsgivning sker enligt av myndigheter uppsatta krav. Detaljstyrning, så som 
maxhöjd hör inte hemma i en kommunal översiktsplan. I övrigt ställer jag mig bakom de 
revideringar som föreslås.
 
 

Beslutet skickas till 
Översiktsplanerare

Paragrafen är justerad
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§144

Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning, uppföljning 
och kontroll samt Ks uppsiktsplikt 
(2019 KS0302)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till svar.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har gjort en granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning, uppföljning 
och kontroll. I granskningen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingått.
 
Revisorerna har ställt följande frågor till kommunstyrelsen med anledning av granskningen:

- Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen vidta med anledning av kommunens 
samlade ekonomistyrning?
- Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen vidta inom ramen för uppsiktsplikten?

 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på svar.

Handlingar i ärendet
 §158 KSAU Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning, uppföljning och 

kontroll samt Ks uppsiktsplikt
 Svar på frågor från revisionen gällande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

med anledning av barn- och ungdomsnämndens underskott
 Granskningsrapport styrning uppföljning och kontroll BUN samt KS uppsiktsplikt
 Missiv Revisionsrapport Granskning barn- och ungdomsnämndens styrning, 

uppföljning och kontroll

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till svar.

Beslutet skickas till 
Revisionen

Paragrafen är justerad
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§145

Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv 
(2019 KS0304)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att ta 
fram ett nytt förslag till svar p.g.a. att arkivarien har sagt upp sig.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att begära förlängd svarstid.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Hylte kommun revisorer och lekmannarevisorer i Stiftelsen 
Hyltebostäder genomfört en granskning huruvida nämnderna och stiftelsen i Hyltebostäder i 
Hylte kommun har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar samt en ändamålsenlig 
arkivhantering.

Rapporten visar att kommunen har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar men 
att kommunen inte fullgjort sina åtaganden enligt arkivreglementet då arkivmyndigheten 
under 2018 saknat bemanning.

Kommunens revisorer har med anledning av rapporten ställt en fråga till kommunstyrelsen:
Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen vidta med anledning av att arkivmyndighetens 
arkivhantering inte har fullgjort sina åtaganden enligt arkivreglementet under 2018 då 
kommunarkivet saknat bemanning?

Den 23 april 2019 påbörjade en ny kommunarkivarie sin tjänst i Hylte kommun. Som första 
priortiering har den nye tjänstepersonen tagit hand om de arkivleveranser som inte kunnat 
mottas av arkivmyndigheten men också påbörjat arbetet med att se över övriga processer som 
inte fullgjorts under den tid kommunarkivarietjänsten varit vakant. Vidare kommer 
kommunarkivarien göra en genomlysning av kommunens reglemente och övriga 
styrdokument, arbeta vidare med införandet av ett e-arkiv samt finnas tillgänglig för 
allmänhet i syfte att kommunen ska ha en ändamålsenlig arkivhantering.

Kommunstyrelsen bedömer därför att under senare delen av 2019 kommer arkivhanteringen 
följa gällande reglemente.

Handlingar i ärendet
 §159 KSAU Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv
 Svar på revisionsgranskning
 Missiv Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.
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 Revisionsrapport Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisionen.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§146

Modell för kapitalkostnader 
(2019 KS0318)

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att genomföra löpande ombudgeteringar 
enligt framtagen rutin ekonomienheten – hantering kapitalkostnader.

Beskrivning av ärendet
De kapitalkostnader som beräknas på pågående och kommande investeringsprojekt i samband 
med budgetarbetet förblir ofördelade under finansieringen. Pengarna är ”öronmärkta” till de 
projekt som finns i investeringsplanen och läggs in under finansieringen i budgeten med 
benämningarna ”ofördelade kapitalkostnader” och ”ofördelade hyresjusteringar”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26 § 97 gav kommunledningskontoret i uppdrag att 
ta fram en modell för hanteringen av de löpande kapitalkostnadsförändringarna.

För att nämnderna sedan inte ska bli påverkade i samband med sina prognoser föreslås därför 
att ekonomichefen får delegation att omfördela denna budget till nämnderna när 
investeringarna väl är aktiverade och kapitalkostnaden beräknad.

För att tydliggöra arbetsgången har en rutin för ekonomienheten tagits fram kopplat till detta.

Handlingar i ärendet
 §147 KSAU Modell för kapitalkostnader
 Tjänsteskrivelse - Modell för hantering ofördelade kaptialkostnder och ofördelade 

hyresjusteringar
 Rutin ekonomienheten - hantering av kapitalkostnad
 §97 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att genomföra löpande ombudgeteringar 
enligt framtagen rutin ekonomienheten – hantering kapitalkostnader.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§147

Undantag från investeringsstopp 
(2019 KS0300)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vid detta tillfälle enbart ta ställning till undantag från 
investeringsstoppet som är angivna som ”Nödvändiga” (N). Övriga postar kommer hanteras 
längre fram.
Följande objekt undantas från investeringsstoppet:
- Ventilation Bamboo 1 800 000kr
- Utrymme för tillgänglighetsanpassning 500 000 kr
- Utrymme säkerhetsåtgärder 250 000 kr
- Relining vattenledning Lindekullen 1 000 000 kr
- VA-serviser och anordningar 935 000 kr
- Torups  ARV lukt 500 000kr.
 
Följande objekt återremitteras för att förtydliga behov och nivå på medel.
- Ram ombyggnad fastigheter 2 800 000
- Reinvestering asfaltsbeläggning 4 000 000
 
Objektet ”Åtgärder hemkunskap” avser del av renovering av förskolan i 
Unnaryd. Kommunstyrelsen beslutar att avslå objektet men uppdrar åt 
kommunledningskontoret att återkomma med ett nytt investeringsobjekt som tar med samtliga 
åtgärder som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsen ser 
även att fastigheten genomgår en renovering i samband med åtgärderna vilket ska inkluderas i 
kommande äskande.

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 
investeringstoppet. Kommunens ledningsgrupp har inför arbetsutskottets sammanträde lämnat 
ett förslag på prioritering av inkomna begäran om undantag.

Handlingar i ärendet
 §169 KSAU Undantag från investeringsstopp
 190507 Sammanställning
 1. Digitalisering Hylte kommun.doc
 2. Slangtvätt.doc
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 3. Insatsfordon med fyrhjulsdrift.doc
 4. Ventilation Bamboo.doc
 5. Utrymme tillgänglighetsanpassning.doc
 6. Utrymme säkerhetsåtgärder.doc
 7. Åtgärder hemkunskap slöjdsal.doc
 8. Ram ombyggnad fastigheter.doc
 9. Vattenkiosk Hyltebruk.doc
 10. Reinvesteringar gata park.doc
 11. Upprustning lekplatser.doc
 12. Relining Lindekullen.doc
 13. Lokalvård.doc
 14. Relining spillvattenledningar.doc
 15. Reinvestering asfaltsbeläggning.doc
 16. IT
 17. Detljplan Kambo.doc
 18. Gång och cykelvägar.doc
 19. Solceller ARV Hyltebruk.doc
 20. VA-serviser och anordningar.doc
 21. Luktåtgärder Torup ARV.doc
 22. Julbelysning.doc
 23 E-förvaltning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vid detta tillfälle enbart ta ställning till undantag från 
investeringsstoppet som är angivna som ”Nödvändiga” (N). Övriga postar kommer hanteras 
längre fram.
Följande objekt undantas från investeringsstoppet:
- Ventilation Bamboo 1 800 000kr
- Utrymme för tillgänglighetsanpassning 500 000 kr
- Utrymme säkerhetsåtgärder 250 000 kr
- Relining vattenledning Lindekullen 1 000 000 kr
- VA-serviser och anordningar 1 435 000 kr
 
Följande objekt återremitteras för att förtydliga behov och nivå på medel.
- Ram ombyggnad fastigheter 2 800 000
- Reinvestering asfaltsbeläggning 4 000 000
 
Objektet ”Åtgärder hemkunskap” avser del av renovering av förskolan i Unnaryd. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå objektet men uppdra åt 
kommunledningskontoret att återkomma med ett nytt investeringsobjekt som tar med samtliga 
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åtgärder som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ser även att fastigheten genomgår en renovering i samband med åtgärderna 
vilket ska inkluderas i kommande äskande.

Jäv
Anna Roos (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lennart Ohlsson (C) 
går in som ersättare och väljs till justerare. 
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja undantag för slangtvätt, 
insatsfordon och upprustning lekplatser.   
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar med instämmande av Stina Isaksson (SD): Investeringen VA-
serviser beviljas ett undantag på 935 000kr.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar med instämmande av Stina Isaksson (SD): Investeringen 
Torups  ARV lukt beviljas ett undantag på 500 000kr.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om 
slangtvätt. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om 
insatsfordon. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om 
upprustning lekplatser. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet från Bengt-Åke Torhall 
m.fl. om VA-serviser. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet från Bengt-Åke Torhall 
m.fl. om Torups ARV. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller övriga delar av arbetsutskottets förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller övriga delar.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot besluten om slangtvätt, 
insatsfordon och lekplatser till förmån för Stina Isakssons yrkande.
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Hyltebostäder
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§148

Remiss – Energi- och klimatstrategi för Hallands län 
(2019 KS0247)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att leda och samordna arbetet med att ta fram en 
ny och långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Arbetet med att ta fram strategin har 
skett i nära samverkan med tjänstemän från Region Halland och länets kommuner. Eventuella 
synpunkter kan lämnas senast 10 juni 2019. Länsstyrelsen vill gärna ha synpunkter kring:

* Strategin identifierar fyra utmaningar: fossilfria och effektiva transporter, resurseffektiva 
och fossilfria energisystem, klimatsmarta livsmedel samt hållbar konsumtion och produktion. 
Tycker ni att dessa utmaningar sammanfattar problembilden på ett adekvat sätt?
* Kan de föreslagna målen fungera som en gemensam målbild för länets aktörer?
* Hur ser ni på de fyra strategiska ställningstagandena under respektive utmaning?
* Kan den föreslagna strategin fungera som en länsgemensam strategi? Om inte, vill ni föreslå 
förändringar?

Länsstyrelsen har för avsikt att använda strategin som ett beslutsunderlag vid fördelning av 
regionala medel och klimatinvesteringsstöd.
 
Tillväxtutskottet beredde detta ärende 21 maj på sitt sammanträde och gav 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på yttrande.

Handlingar i ärendet
 §6 TU Energi- och klimatstrategi i Halland 2019
 Tjänsteskrivelse - Förslag till yttrande, energi- och klimatstrategi i Halland
 Ärendebeskrivning - Yttrande angående energi- och klimatstrategi för Hallands län
 Remiss energi- och klimatstrategi Halland 2019
 Remissversion energi- och klimatstrategi Halland 2019

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande som sitt eget.

 
Yrkande
Lisa Mogren yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län

Paragrafen är justerad
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§149

Kollektivtrafikplan 2020 
(2019 KS0264)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande som sitt eget.
 
Paragrafen anses direktjusterad.

Beskrivning av ärendet
Hallandstrafiken tar årligen fram en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 
2021-2022 har skickats ut på remiss till de halländska kommunerna. Kollektivtrafikplanen 
beskriver förslag på trafikförändringar för det kommande året med utblick mot 2021-2022. 
Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Vid framtagandet av förslag på yttrande har 
kommunledningskontoret utgått från att Hylte kommun ska ha god tillgång till västkustbanan, 
samt att Hallandstrafiken bör göra översyn av de delar där det finns möjlighet att utveckla 
kollektivtrafiken i kommunen.

Hallandstrafiken har även skickat ut en remiss gällande förslag på ny zonstruktur i Halland. 
Den nya strukturen innebär att de tidigare 27 zonerna i Halland istället blir 8. Hylte kommun 
består idag av 5 zoner, men ska enligt förslaget istället bestå av en zon. Konsekvenserna av 
detta blir att de som tidigare rest inom en zon med enkelbiljett kommer få en dyrare biljett. De 
som reser längre sträckor, samt de som reser med periodkort, kommer generellt sett få en 
billigare resa. Nedan finns sammanfattat några exempel på hur priserna förändras med den 
nya zonstrukturen:

• Hyltebruk bussterminal – Halmstad RC -17 % enkelbiljett och -15% periodbiljett
• Hyltebruk bussterm – Falkenberg stn. -22 % enkelbiljett och -20% periodbiljett
• Hyltebruk bussterminal - Torup +4% enkelbiljett och -3% periodbiljett
• Hylte – Göteborg C -8 % enkelbiljett och +10 % periodbiljett
• Hylte – Malmö C -11 % enkelbiljett och -12 % periodbiljett

Kommunledningskontoret är i huvudsak positiv till den nya zonstrukturen, med 
utgångspunkten att man bör främja arbets- och studiependlingen. I förslaget på yttrande 
önskar man dock få en tydligare konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning av vad den 
nya zonstrukturen innebär för färdtjänsten samt skolskjutstrafiken.
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Handlingar i ärendet
 §7 TU Remissyttrande – Kollektivtrafikplan 2020 samt förslag på ny zonstruktur
 Tjänsteskrivelse - Kollektivtrafikplan 2020 samt ny zonstruktur
 Ärendebeskrivning - Yttrande på kollektivtrafikplan 2020 samt förslag på ny 

zonindelning, efter TU 2019-05-21
 Ärendebeskrivning - Yttrande på kollektivtrafikplan 2020 samt förslag på ny 

zonindelning, innan TU
 Remiss Kollektivtrafikplan 2020 med utblick  2021-2022 och  förslag till ny 

Zonstruktur

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§150

Regional cykelplan för Halland 2020-2029 
(2019 KS0323)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att spela in fyra föreslagna cykelobjekt enligt vald prioritering till 
den regionala cykelplanen.
 
Paragrafen anses direktjusterad.

Beskrivning av ärendet
Arbete med att ta fram en ny regional cykelplan för 2020-2029 pågår, (med planerat 
genomförande 2022 och framåt). Totalt finns inom ramen för den regionala cykelplanen ca 
130 miljoner kr vilket ger en budget på ca 260 miljoner kr för hela Halland inklusive 50 
procents medfinansiering. Detta motsvarar totalt ca 4,5 mil cykelväg grovt räknat. Utöver 
detta kan medel i förekommande fall finnas i den regionala infrastrukturplanen (till åtgärder i 
kommunalt vägnät, smärre objekt, cykel kopplat till kollektivtrafik och större projekt). 
Rimligt att anta är att de kommande cykelsträckorna kan byggas från 2022 och framåt, då 
budgeterade medel behöver vara tillgängliga.

En cykelpotentialstudie har tagits fram av regionen som ett underlag för kommunal och 
regional cykelplanering. Den visar hur stor potential olika befintliga vägsträckor (vägbanor, 
cykelbanor max 100 km/h) har för arbetspendling med cykel inom 30 min, skolresor inom 2-4 
km (åk F-3 2 km, åk 4-6 3 km, åk 7-9 4 km), eller gymnasie-/folkhögskolependling inom 30 
min. Ett intressant resultat från studien är att så mycket som 33 procent av Hylteborna kan 
cykla till arbetet inom 30 minuter, eller 41 procent med elcykel. Andelen skolbarn inom 
grundskolan som kan cykla är 63-70 procent i Hylte kommun. Vidare kan en knapp fjärdedel 
av Hylteborna gå till sitt arbete inom 30 minuter. Observera att cykel i kombination med 
kollektivtrafik inte ingår i studien ännu, vilket innebär att cykelvägar i anslutning till 
bytespunkter har högre potential än vad som framgår av underlaget.

Till den regionala cykelplanen kan kommunen spela in tre objekt som är inbördes 
prioriterade. De föreslagna sträckorna ska ligga på statligt vägnät. Utgångspunkter för 
prioritering är:
1) Strategiska prioriteringar i gällande cykelplan såsom andel trafiksäkra vägar, ökad andel 
tillgänglighet tillprioriterade målpunkter och ökad folkhälsa genom ökad andel cykling
2) Viktiga underlag och bedömningar såsom cykelpotentialstudien, kommunala planer, 
Kågessonmodellen att binda samman större samhällen, och sammantagen bedömning av 
samhällsnyttan

82 / 88



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 83
2019-06-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3) Perspektiv att väga in såsom miljö- och klimatpåverkan, allmänhetens behov och 
önskemål, barn och ungas cykling, social hållbarhet, fritidsresor och rekreation etc.

En lista över objekt med cykelpotential har tagits fram som underlag för den fortsatta 
cykelplaneringen, se bilaga. Här har kostnaderna översiktligt beräknats med utgångspunkt 
från en schablon om 5500 kr per löpmeter (Trafikverket). Objekten har delats in i fyra 
grupper, varav tre kan bli aktuella att spela in i den regionala cykelplanen då de ligger på 
statligt vägnät. De objekt som har högst potential i dessa tre grupper föreslås för den regionala 
cykelplanen för möjlig gemensam finansiering. Dessa objekt är, utan inbördes prioritering:

1a) Väg 723 Torup-Brännögård mellan befintlig cykelbana vid Torup/Jesperslundsvägen och 
Brännögård Sjöslingan. Sträckan har en mycket hög belastning av godstrafik och därmed låg 
trafiksäkerhet för cykel. Samtidigt har den högst cykelpotential i kommunen utanför tätort, 
66-88 användare per dag, och ingår som huvudcykelled mellan Torup och Kinnared i 
översiktsplanen. Kostnad enligt schablon 20 350 000 kr. Relativt låg kostnad per potentiell 
användare.

2) Väg 871 Hyltebruk Järnvägsgatan mellan Bruksgatan och Forumrondellen. Sträckan ökar 
tillgängligheten till den prioriterade målpunkten vid hållplats för regionbuss. Den har hög 
potential och ingår i huvudcykelled Rydöbruk-Hyltebruk i översiktsplanen. Den stödjer också 
ett ökat kollektivtrafikåkande och binder samman befintliga cykelstråk. Potential 125-189 
användare per dag. Kostnad enligt schablon 2 750 000 kr. Låg kostnad per potentiell 
användare.

3) Väg 870-877 Unnaryd-Vallsnäs mellan befintlig cykelbana vid Unnaryd/Östra skog och 
avtagsväg mot Vallsnäs. Sträckan är framför allt en viktig rekreationscykelled med hög 
trafikbelastning och mycket låg trafiksäkerhet, särskilt under sommartid. Den ingår som 
rekreationscykelled i översiktsplanen och har samtidigt potential för arbetspendling med 
cykel, ca 12 användare per dag. Kostnad enligt schablon 4 400 tkr. Till denna sträcka bör 
övervägas att inkludera den saknade länken mellan cykelbanor på väg 870 (Bolmenvägen) 
mellan Nygårdsvägen och Österlånggatan, kostnad enligt schablon 550 000 kr och potential 
13-28 användare per dag.

Då det första objektet har en förhållandevis hög schablonkostnad pga sin längd, kan det vara 
aktuellt att i dagsläget avvakta med detta och istället föreslå:

1b) Väg 686 Torup-Rydöbruk mellan befintliga cykelbanor vid Rejmes respektive Rydö 
Folkets hus.
Sträckan förbinder två tätorter med nära relationer med varandra och binder samman 
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befintliga cykelstråk. Avståndet mellan orterna är endast ca 3 km vilket även tillgängliggör 
resecentrum i Torup för cykelpendling från Rydöbruk. Sträckan ingår i huvudcykelled Torup-
Rydöbruk i översiktsplanen. Potential 33-60 användare per dag, kostnad enligt schablon 
12 700 000 kr.

Kommunstyrelsen föreslås prioritera mellan objekt 1-3 ovan och spela in dessa till den 
regionala cykelplanen. Medel för medfinansiering av ett eller flera av dessa objekt behöver 
budgeteras från år 2022.

Handlingar i ärendet
 §9 TU Regional cykelplan för Halland 2020-2029 - Prioriteringar
 Tjänsteskrivelse - Prioritering av cykelobjekt till regionala cykelplanen, uppdaterad 

2019-05-21
 Cykelobjekt - underlag cykelplanering, uppdaterad 2019-05-21

Beslutet skickas till 
Översiktsplanerare

Paragrafen är justerad
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§151

Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll 
(2019 KS0336)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddkontroll.

Beskrivning av ärendet
Efter upphandling av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll behöver kommunens 
befintliga taxor ändras för att stämma överrens med leverantören som vann upphandlingen.

Det nya timpriset är 459 kr för rengöring (sotning) och 599 kr för brandskyddskontroll.

Det för närvarande gällande timpriset är 417,56 kr för rengöring (sotning) och 597,31 kr för 
brandskyddskontroll.

Handlingar i ärendet
 Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
 Taxa för rengöring (sotning)
 Taxa för brandskyddskontroll

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§152

IS-återvändare
Stina Isaksson (SD) väcker ett ärende om ställningstagande av IS-återvändare.

Beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §124
Ärende: Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun,  2019 
KS0197

Omröstningslista(or)
Avslag/bifall motion böneutrop

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ersättare X
Resultat 8 3 0
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Omröstningslista: §127
Ärende: Svar motion angående medborgarförslag,  2018 KS0403

Omröstningslista(or)
Avslag/bifall motion medborgarförslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ersättare X
Resultat 9 2 0
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