
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Tommy Edenholm (KV) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-08-18
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 08:30-12:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD) §§134-151, Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister 
Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), 
Johnny Winther (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Ewa Gunnarsson (SD) §§131-
133, Fredrik Engberg (L)

Ej tjänstgörande ersättare Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C) (deltar digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) §§134-151

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef)
Monica Randelid (Personalchef) §133
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Philip Johansson (HR-strateg) §133
Stigert Winterquist (L) (revisor) §133
Kristina Johansson (S) (revisor) §133
Jens Bäckman (SD) (revisor) §133
Ove Gustafsson (S) (revisor) §133
Ingemar Steneteg (C) (revisor) §133
Carl-Magnus Stenehav (revisor från PWC) §133
Carl-Gustaf Folkesson (revisor från PWC (deltar digitalt)) §133
Ann-Christine Johansson (barn- och ungdomschef) §133
Gunilla Abrahamsson (skolexpert) §133

Utses att justera Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

1 / 37



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§131-151
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§131 Val av justerare

§132 Godkännande av ärendelista

§133 Information och rapporter

§134 Meddelande

§135 Delegeringsredovisning

§136 Presenation Granskning Arbetsmiljöarbete

§137 Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos efter 5 månader

§138 Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos efter 5 månader

§139 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 5 månader

§140 Begäran om medel - Resursskola på Gamla real (lokalhyra och renovering)

§141 Begäran om medel - Statsbidrag "Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020"

§142 Svar på motion angående införande av ett etableringslån

§143 Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera elever med goda 
resultat

§144 Svar på motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid

§145 Svar på motion - Huskurage

§146 Revidering delegeringsordning kommunstyrelsen

§147 Hylte kommuns minoritetsarbete - Beslut om inriktning

§148 Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

§149 Justering ramar 2020 och framåt - kapitalkostnader

§150 Begäran om medel: Lokalhyra Skolgatan

§151 Extra ärende: Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2024 för Region Halland - 
Delegering till tillväxtutskottet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) justerar 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
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Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar:
- Ett ärende om delegering till tillväxtutskottet för remissvar kring trafikförsörjningsprogram 
läggs till ärendelistan. 
 
Yrkande
- Ronny Löfquist (S) yrkar: Ett extra ärende om delegering till tillväxtutskottet för remissvar 
kring trafikförsörjningsprogram läggs till ärendelista. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§133

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Presentation granskning arbetsmiljöarbete
Revisionen och representanter från PWC presenterar en granskning kring arbetsmiljöarbete. 
 
Kommunens Covid-19-arbete
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om kommunens Covid19-arbete har varit under 
sommaren. Under informationen sitter revisorerna med och lyssnar. 
 
Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 5 månader
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om prognosen efter 5 månader för Hylte kommun. 
 
Begäran om medel - Statsbidrag "Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020"
Ann-Christine Johansson och Gunilla Abrahamsson från barn- och ungdomskontoret 
informerar om barn- och ungdomsnämnden begäran om statsbidrag "Stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2020". 
 
Budgetprocessen
Kommunstyrelsen ordförande Ronny Löfquist (S) informerar om planeringen av heldag 8 
september samt budgetberedningarna v. 39. 
 
Sammanträdeslokal för politiska sammanträden
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om det uppdrag som har getts kring att ordna en 
sammanträdeslokal för politiska sammanträden. 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 18 augusti 2020
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134

Meddelande 
(2020 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandet. 

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med ett meddelande som 
kommunstyrelsen bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet
 Svar på granskning Vattenförsörjning 2020
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135

Delegeringsredovisning 
(2020 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

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

Handlingar i ärendet
 Delegering Företrädare Målmedveten på hemmaplan
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut amoteringsplan
 Ordförandebeslut Firmatecknare(204939)
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Yttrande kring remiss ny arkivlag(208075)
 Ordförandebeslut Ekonomiskt bidrag till Brännö folkets hus och parkförening
 Ordförandebeslut Revidering av sammanträdestider i augusti och september 2020
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Kanslichef 2020-07-27 - 2021-07-31
 Protokollsutdrag § 57 Motion Hylla mästarna - på remiss  (KSAU 2020-03-31)
 Protokollsutdrag § 58 Motion Agenda 2030 - på remiss  (KSAU 2020-03-31)
 Protokollsutdrag § 59 Motion Matsvinn - på remiss  (KSAU 2020-03-31)
 Protokollsutdrag § 90 Yttrande till skolinspektionen (KSAU 2020-05-19)
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar - maj 2020
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar - juni
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar - juli
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Yttrande kring remiss ny arkivlag(208075)
 Delegeringsbeslut Kulturarvstöd Hallands arkivförbund
 Delegeringsbeslut Bokföringsmässig avskrivning av fordringar vid bokslut 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136

Presenation Granskning Arbetsmiljöarbete 
(2020 KS0315)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av den muntliga informationen om den genomförda 
granskningen. 

Beskrivning av ärendet
Revisionen tillsammans med PWC har under dagens sammanträde presenterat en granskning 
kring arbetsmiljöarbetet i kommunen. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137

Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos 
efter 5 månader 
(2020 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en 
negativ avvikelse mot budget med 4 300 000 kr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8,8 procent 
av kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 3 600 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens 
driftsbudget.
 
Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 366 000 kr, vilket 
ger en positiv avvikelse mot budget med 1615 000 kr, alla stora arbeten är klara på Unnaryds 
skolas utemiljö vilket gör att prognosen får en positiv avvikelse. Hyltebostäder meddelar att 
läget är osäkert i och med Covid-19 och att prognoserna därför är svåra att sätta, det är även 
svårt att få entreprenörer att utföra de arbeten som behövs.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 5 månader
 Prognos KS efter 5 månader - ärendebeskrivning
 Prognos KS efter 5 månader - drift
 Prognos KS efter 5 månader - investeringar
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138

Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos 
efter 5 månader 
(2020 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Efter fem månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden ingen avvikelse mot budget för 
2020.
 
Efter fem månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 263 000 kr 
under 2020. Det ger en budget i balans för investeringarna.
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Prognos RN efter 5 månader
 Prognos RN efter 5 månader - ärendebeskrivning
 Prognos RN efter 5 månader - drift
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 5 
månader 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året. Denna prognos är ytterst 
osäker. Osäkerheten finns både på lång och kort sikt. En rad osäkerhetsfaktorer påverkar både 
Hylte kommun och den totala världsekonomin kring smittspridning och vårdbehov, kring de 
smittbegränsande åtgärderna, kring arbetade timmar, arbetslöshet, konsekvenser avseende 
konkurser, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur 
stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. Kommunstyrelsen väljer därför att 
följa utvecklingen och avvaktar vidare åtgärder.
 
Effekter av Covid-19 särredovisas:
- Kostnader
- Minskade kostnader
- Vilka ersättningar som har sökts
- Vilka ersättningar som beviljats (sjuklöner, andra ersättningar)
- Kommunens arbetslöshetssiffror

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2020 beräknas uppgå till – 4 200 000 kr, vilket är en försämring med 
14 miljoner kr jämfört med budget. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är 
nämndernas samlade avvikelse (-24 300 000 kr).

Kommunens prognostiserade resultat för 2020 på – 4 200 000 kr visar ett negativt utfall men 
trenden är avtagande (redovisat resultat 2018, – 14 800 000 kr och 2019 – 6 200 000 kr). För 
att Hylte kommun ska kunna fortsätta bedriva en ändamålsenlig verksamhet är det viktigt att 
det finns ekonomiska förutsättningar för att göra det.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 0 kr.

Under 2019 förändrades kommunens likvida medel med 21 500 000 kr från 36 500 000 kr till 
15 000 000 kr. Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på 
kommunens höga investeringstakt. Under 2020 förväntas likviditetsnivån öka med 11 100 000 
kr till 26 100 000 kr tack vare utökad belåning.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 Hylte kommun efter 5 månader

12 / 37



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Prognos 2020 Hylte kommun efter 5 månader - ekonomisk rapport
 §58 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2020 – prognos 

efter 5 månader
 Prognos 2020 KFN efter 5 månader - drift
 Tjänsteskrivelse - prognos KFN efter 5 månader
 Ärendebeskrivning - prognos efter 5 månader
 §38 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 

månader
 Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2020
 §55 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 Prognos efter 5 

månaders utfall
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2020 efter 5 månaders utfall
 Prognos BUN 2020 efter 5 månaders utfall  - ekonomisk analys
 Prognos BUN 2020 efter 5månader - Räkenskaper
 §42 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 månader
 Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fem månader
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
 Prognos SBN drift efter fem månader
 Prognos SBN investeringar efter fem månader
 Handlingsplan SBN efter fem månader

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Nämnderna uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året. Denna prognos är ytterst 
osäker. Osäkerheten finns både på lång och kort sikt. En rad osäkerhetsfaktorer påverkar både 
Hylte kommun och den totala världsekonomin kring smittspridning och vårdbehov, kring de 
smittbegränsande åtgärderna, kring arbetade timmar, arbetslöshet, konsekvenser avseende 
konkurser, kring ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur 
stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. Kommunstyrelsen väljer därför att 
följa utvecklingen och avvaktar vidare åtgärder.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 
Anna Roos (C) yrkar att:
Effekter av Covid-19 särredovisas:
- Kostnader
- Minskade kostnader
- Vilka ersättningar som har sökts
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Vilka ersättningar som beviljats (sjuklöner, andra ersättningar)
- Kommunens arbetslöshetssiffror
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§141

Begäran om medel - Statsbidrag "Stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2020" 
(2020 KS0284)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela statsbidraget "Stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2020" på 11 921 000 kr till barn- och ungdomsnämnden. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har tagit fram en ansökan/handlingsplan för statsbidraget ” 
Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 ” om 11 921 000 kr som också har 
beviljats av Skolverket. Medlen har rekvirerats från Skolverket och halva beloppet är utbetalt 
för vårterminen 2020.
 
Barn- och ungdomsnämnden har begärt att dessa medel ska tilldelas nämnden. 

Handlingar i ärendet
 §106 KSAU Begäran om medel - Statsbidrag "Stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling för 2020"
 Begäran om statsbidrag likvärdig skola

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela statsbidraget "Stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2020" på 11 921 000 kr till barn- och ungdomsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§142

Svar på motion angående införande av ett etableringslån 
(2020 KS0070)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet
Monica Grönroos Dehlin (SD) och Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om 
etaberingslån.

I motionen föreslås följande:
- Att Hylte kommun inför ett slags lån för nyanlända som befinner sig i det så kallade glappet, 
den tidsperiod som uppstår mellan det att de placerats i kommunen fram till dess att 
ersättningen från staten börjar ticka in. Som de får betala tillbaka när de fått det bidrag dem 
ska ha från andra myndigheter.
 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Handlingar i ärendet
 §107 KSAU Svar på motion angående införande av ett etableringslån
 §46 KFN Remissvar på motion angående införande av etableringslån
 Tjänsteskrivelse remissvar på motion angående etableringslån
 Motion angående införande av ett atableringslån
 §14 KF Inkomna motioner
 §40 KSAU Motion angående införande av ett etableringslån - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143

Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att 
premiera elever med goda resultat 
(2019 KS0528)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att premiera elever med goda studieresultat.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska utforma och införa en plattform för att 
premiera elever som uppvisar goda studieresultat.
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Handlingar i ärendet
 §108 KSAU Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera 

elever med goda resultat
 §48 BUN Remiss från KSAU: Motion premiera elever med goda studieresultat
 Tjänsteskrivelse svar på motion premiera elever med goda studieresultat
 Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera elever med goda resultat
 §14 KF Inkomna motioner
 §43 KSAU Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att premiera elever med 

goda resultat - på remiss

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

 
Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om avslag på motionen. 
 
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 11:20-11:25. 
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkande från Bo-Gunnar Åkesson 
och Stina Isaksson. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen
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§144

Svar på motion angående erbjudande av förskola på obekväm 
arbetstid 
(2019 KS0463)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att erbjuda barnomsorg på obekväm 
arbetstid.
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige:
- Att uppdra åt berörd nämnd att införa barnomsorg på obekväm arbetstid inom den 
kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna.
- Att ansökningen utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man har rätt att söka 
barnomsorg även obekväm arbetstid. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Handlingar i ärendet
 §109 KSAU Svar på motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid
 §49 BUN Remiss från KSAU: Motion angående erbjudande av förskola på obekväm 

arbetstid
 Tjänsteskrivelse svar på motion erbjudande av förskola på obekväm arbetstid
 Motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid
 §173 KF Inkomna motioner
 §17 KSAU Motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att anse motionen 
anses besvarad. 
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutgång godkänts: 
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD), Johnny Winther (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till 
förmån för Stina Isakssons yrkande.
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Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §144
Ärende: Svar på motion angående erbjudande av förskola på obekväm arbetstid,  2019 KS0463

Omröstningslista(or)
Ska motionen anses besvarad eller bifallas?

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Resultat 8 3 0
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§145

Svar på motion - Huskurage 
(2019 KS0231)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Maj Brodin Johansson (C) lämnade den 12 mars 2019 in en motion om 
huskurage. I motionen föreslås:

”Att Hylte kommun inför Huskurage som en metod att förebygga våld i nära relationer.

Att Inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 1 oktober 2019 att 
återremittera motionssvaret till arbets- och näringslivsnämnden. Arbets- och 
näringslivsnämnden har därefter tagit fram ett reviderat förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 §335 KSAU Svar på motion - Huskurage (återremiss)
 §69 ANN Svar på motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om huskurage
 Yttrande till Hylte kommun med anledning av fråga om hur Polismyndigheten LPO 

Falkenberg Hylte ser på införandet av ”huskurage” i Hylte kommun
 Motion - Huskurage
 §37 KF Inkomna motioner
 §123 KSAU Motion - Huskurage, på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot bifallsyrkandet från Stina Isaksson 
och Anna Roos. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutgång godkänts:
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den som röstar enligt Stina Isaksson och Anna Roos yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster  finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Reservation
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och 
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons och Anna Roos yrkande. 
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Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §145
Ärende: Svar på motion - Huskurage,  2019 KS0231

Omröstningslista(or)
Ska motionen anses besvarad eller bifallas?

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Resultat 6 5 0
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§146

Revidering delegeringsordning kommunstyrelsen 
(2020 KS0274)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar revidera delegeringsordningen för kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad delegeringsordning med 
anledning av en rad titelförändringar på kommunledningskontoret. Bl.a. har kommundirektör 
ändrats till kommunchef. Det kommer också anställas en kanslichef istället för en 
information- och kanslichef på kommunledningskontoret. Det har också skett andra 
titelförändringar som kommunledningskontoret vill revidera i delegeringsordningen.

I och med nya kommunallagen har kommunchefen blivit kontorschef för 
kommunledningskontoret. Därför behövs inte formuleringen i delegeringsordningen att 
enhetscheferna på kommunledningskontoret har samma mandat som kontorschefen. På vissa 
punkter föreslås däremot en ändrad delegat med anledning av att kommunchefen har blivit 
kontorschef.

Det har anställts en förhandlare på personalenheten. Det har tagits ett ordförandebeslut om att 
förhandlaren ska få samma mandat i delegeringsordningen som personalchefen när det rör 
fackliga förhandlingar. Detta skrivs nu in i delegeringsordningen. 

Handlingar i ärendet
 §110 KSAU Revidering delegeringsordning kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse Revidering delegeringsordning
 Förslag revidering delegeringsordning KS

Förslag till beslut
Arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar revidera delegeringsordningen för kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag.

 
Yrkande
Stina Isaksson yrkar att punkterna 3.8, 3.21, 3.22, 3.23 och 3.29 i delegeringsordningen 
ändras från personalutskott till arbetsutskott som delegat. 
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Ekonomienheten
Kanslienheten
Räddningstjänsten
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§147

Hylte kommuns minoritetsarbete - Beslut om inriktning 
(2020 KS0279)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag på arbetssätt för Hylte 
kommuns minoritetspolitiska arbete i enlighet med förslag ”Hylte kommuns arbete för att 
främja nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra steg 1 samt ta fram förslag till mål och 
riktlinjer i enlighet med steg 2 i förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den reviderade minoritetslagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2019 innebär utökade 
skyldigheter för bland andra kommuner. Kommuner ska informera nationella minoriteter om 
deras rättigheter och anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på hur Hylte kommuns minoritetspolitiska 
arbete kan gå till.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att tydliggöra 
förslaget till kommunstyrelsens sammanträde. Detta har kommunledningskontoret gjort. 

Handlingar i ärendet
 §111 KSAU Hylte kommuns minoritetsarbete - Beslut om inriktning
 Tjänsteskrivelse Hylte kommuns minoritetsarbete - Beslut om inriktning
 Förslag Hylte kommuns arbete för att främja nationella minoriteter och 

minoritetsspråk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag på arbetssätt för Hylte 
kommuns minoritetspolitiska arbete i enlighet med förslag ”Hylte kommuns arbete för att 
främja nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra steg 1 samt ta fram förslag till mål och 
riktlinjer i enlighet med steg 2 i förslaget.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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§148

Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 
(2020 KS0240)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande.
 
Ordet handikappomsorg på s. 38 föreslås ändras till omsorg för funktionsnedsatta. 

Beskrivning av ärendet
Remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 har tagits fram av 
Region Halland i dialog och samverkan med kommunerna och efter samråd med 
kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och idéburen sektor.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 har nu skickats på remiss till Hylte 
kommun. Det är kommunstyrelsen som yttrar sig, men inför kommunstyrelsens behandling av 
remissen har remissen skickats till kommunens nämnder. Deras synpunkter har sammanställts 
till ett gemensamt yttrande av kommunledningskontoret.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Yttrande kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Förslag yttranden kulturstrategi och kulturplan
 §59 KFN Remissvar Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Ärendebeskrivning förslag till yttrande
 Tjänsteskrivelse remissvar kulturstrategi och kulturplan Region Halland 2021-2024
 §48 SBN Remiss - Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024
 Tjänsteskrivelse - Yttrande Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 §40 ON Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024
 Tjänsteskrivelse svar remiss Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 §58 BUN Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Tjänsteskrivelse Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Ordförandebeslut Beslut om att skicka kulturplan på internremiss till nämnderna
 Inbjudan Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 - remissversion
 Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 - remissversion

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande.

 
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar följande tillägg i remissyttrandet: 
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- s.19 Är det verkligen bibliotekens sak att hjälpa hitflyttande att bevara sitt språk från 
hemlandet? Med böcker både skrivna av författare från hemländerna samt översättningar och 
tolkar?
- Handikappomsorg på s. 38 bör ändras till exempel till omsorg för funktionsnedsatta. 
Allmänt
- Lyfta fram kunskap kring våra lokala konstverk
- Viktigt att kulturen når ut till alla, även de som normalt sett inte har någon röst, aktörer bör 
därför vara villiga att ta emot personer från t.ex. habiliteringen.
- kulturarv, hembygdsgårdar exempelvis lyfta fram
- Kultur i historien, hur var det att leva förr?
- Viktigt att kulturens olika utbud inte driver en finns politisk agenda (likt den 
teaterföreställning som vi fick ta del av på RF)
 
Överlag kan man säga att kulturplanen håller hög standard tycker jag. Jättebra att man vill 
stärka barn- och ungas kunskap och rätt till kulturarvet.  
 
Beslutsgång
Ordförande förklarar hur han kommer förhålla sig till Stina Isakssons yrkande i 
beslutsgången. Första punkten om biblioteken kommer ordförande inte ställa under 
beslutsgång eftersom det är en fråga, och ordförande anser att kommunen inte kan ställa en 
fråga i ett remissyttrande. Den andra punkten kan ses som en redaktionell ändring. Punkterna 
under allmän kommer ordförande ställa under bifall/avslag som ett tillägg till 
kommunledningskontorets yttrande. Denna beslutsgång godkänns av kommunstyrelsen. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om 
tillägg i remissyttrandet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande i sin helhet.  
 
 
 

Beslutet skickas till 
Region Halland
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§149

Justering ramar 2020 och framåt - kapitalkostnader 
(2020 KS0188)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas budgetramar 2020 
efter korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr

- Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 518 115 kr

- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr

- Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr

- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr

- Kultur- och folkhälsonämnden uppjusteras med 1 594 490 kr.
 
Finansiering sker med 2 449 328 kr enligt ovan samt att finansiera justering med 
kommunfullmäktiges reserv.
 
Finansiering för kommande år hänskjuts till budgetberedningen i oktober.

Beskrivning av ärendet
I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar 
för kapitalkostnader. Tidigare har nämnderna fått kompensation i sin ram för ökade 
kapitalkostnader och ökade hyror pg ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir 
beslutad. Detta har medfört att vissa nämnder haft budget för något som i realiteten inte har 
blivit genomfört under budgetåret.

För bättre styrning på kapitalkostnader kompenseras nämnderna för de investeringar som är 
slutförda och därmed aktiverade. Samma gäller för ökad hyra på grund av investeringar. 
Nämnderna blir kompenserade under året när nya investeringar är genomförda.

Ovanstående raminvesteringar avser investeringar under 2019 och tidigare år som aktiverats.
 
Kommunstyrelsen har tidigare hanterat ärendet, men inför att ärendet skulle hanteras i 
kommunfullmäktige upptäcktes behov att dra tillbaka ärendet och behandla det i 
kommunstyrelsen igen. 
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - justering ramar 2020 och framåt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas budgetramar 2020 
efter korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 518 115 kr

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr

Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr

Kultur- och folkhälsonämnden uppjusteras med 1 594 490 kr.

Finansiering sker med 2 449 328 kr enligt ovan samt att finansiera justering med 
kommunfullmäktiges reserv.

Finansiering för kommande år hänskjuts till budgetberedningen i oktober.
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§150

Begäran om medel: Lokalhyra Skolgatan 
(2020 KS0278)

Beslut
Ärendet återremitteras för att politiken ska få möjlighet att titta på hyrorna på totalen.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden har begärt medel för lokalhyran på Skolgatan. 2020-06-09 var ärendet uppe 
för beredning i Kommunstyrelsens arbetsutskott och ärendet remitterades till 
kommunledningskontoret för vidare utredning. Ekonomienheten har gått igenom 
budgetunderlaget och konstaterar att omsorgsnämnden inte blev kompenserad för hyran på 
Skolgatan.

Förslaget till kommunstyrelsen är således att kompensera omsorgsnämnden för deras begäran 
om medel för lokalhyra på Skolgatan, motsvarande 230 000 kr.

Handlingar i ärendet
 Begäran om medel: Lokalhyra Skolgatan
 Begäran om medel: Lokalhyra Skolgatan
 §105 KSAU Begäran om medel: Lokalhyra Skolgatan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna omsorgsnämnden begäran om medel motsvarande 
230 000 kronor för lokalhyra på Skolgatan samt att kompensera omsorgsnämnden ur 
kommunstyrelsens reserv.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S): Ärendet återremitteras för att politiken ska få möjlighet att titta på 
hyrorna på totalen. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras. 
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§151

Extra ärende: Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2024 för 
Region Halland - Delegering till tillväxtutskottet 
(2020 KS0210)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tillväxtutskottet att besluta om Hylte kommuns 
remissvar på Regional Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2024.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2020 – 2024 på 
remiss till Hylte kommun. Remissvar ska vara inlämnade senast den 7 september.

För att passa kommunens sammanträdestider fick kommunen dispens, och planen var att 
ärendet skulle gå upp på kommunstyrelsens sammanträde den 22 september. På grund av en 
förändrad budgetprocess behövde dock detta sammanträde ställas in.

Kommunstyrelsen ska därför ta ett ställningstagande om att delegera ansvaret för att besluta 
om remissvar till tillväxtutskottet, som bereder frågor som rör principiella yttranden om 
kollektivtrafik och infrastruktur.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Delegering av beslut om remissvar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tillväxtutskottet att besluta om Hylte kommuns 
remissvar på Regional Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2024.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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