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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-11:40

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson 
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C), Nina Larsson (S), Johnny 
Winther (SD), Bo Wahlén (V), Fredrik Engberg (L)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (tf. kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Johansson (stf. kultur- och folkhälsochef) §99
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §99
Anton Larsson (tillväxtutredare) §99
Jenny Hagesjö (kommunjurist) §99

Utses att justera Anna Roos (C)
Nina Larsson (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§97-130
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ÄRENDELISTA
§97 Val av justerare

§98 Godkännande av ärendelista

§99 Information och rapporter

§100 Meddelanden

§101 Delegeringsredovisning

§102 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland

§103 Justering av ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet

§104 Justering ramar 2020 och framåt - kapitalkostnader

§105 Inrättande av gymnasieutbildning i Hylte kommun

§106 Revidering av styrmodell

§107 Revidering riktlinje och policy intern kontroll

§108 Revidering riktlinje investeringar

§109 Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Hylte kommun

§110 Revidering lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Hylte 
kommun

§111 Arbetsmiljöpolicy

§112 Bostadsförsörjningsprogram

§113 Ändrade krav redovisning partistöd

§114 Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

§115 Återredovisning motioner

§116 Begäran om medel: Renovering Örnaskolans kök

§117 Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos efter 4 månader

§118 Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos efter 4 månader

§119 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 4 månader

§120 Begäran om medel för Art Inside Out

§121 Utredning Hur mår föreningarna

§122 Riktlinje digitalt deltagande på sammanträden

§123 Avsiktsförklaring för Business Region Halmstad

§124 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen

§125 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020

§126 Internkontrollplan räddningsnämnden 2020
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§127 Överlåtelse av fastighet i Unnaryd

§128 Remiss Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023

§129 Ställningstagande att gå i krisledningsnämnd på grund av extraordinär händelse

§130 Remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av 
begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende
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§97

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nina Larsson (S) och Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
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§98

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ärendelistan: 
- Ärende 15 "Arbetsmiljöpolicy" utgår. 
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärende 15 "Arbetsmiljöpolicy" utgår vid dagens möte. 
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§99

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Justering ersättningsmodell hemsjukvårdsavtal
Ronny Löfquist (S) informerar om ärendet "Justering ersättningsmodell hemsjukvårdsavtal". 
 
Inrättande av gymnasieprogram
Jenny Johansson, stf. kultur- och folkhälsochef, informerar om ärendet "Inrättande av 
gymnasieprogram". 
 
Lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa och miljö
Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef, informerar om ärendet "Revidering lokala 
föreskrifter för skydd för människors hälsa och miljö"
 
Bostadsförsörjningsprogram
Anton Larsson, tillväxtutredare, informerar om ärendet "Bostadsförsörjningsprogram". 
 
Överlåtelse av fastighet
Jenny Hagesjö, kommunjurist, informerar om ärendet "Överlåtelse av fastighet i Unnaryd"
 
Riktlinjer för digitalt deltagande på sammanträden
Susanne Ohlsson, kommunsekreterare, informerar om ärendet "Riktlinjer för digitalt 
deltagande på sammanträden". 
 
Ekonomisk prognos efter 4 månader
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om den ekonomiska prognosen efter 4 månader för 
Hylte kommun. 
 
Kommunens krisledningsarbete 
Emma Gröndahl, tf. kommunchef, informerar om kommunens krisledningsarbete. 
Kommunstyrelsen får också svar på de frågor som ställdes till krisledningsgruppen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 14 april 2020. 
 
Kollektivtrafik
Ronny Löfquist (S) informerar om att det kommer vara ett möte mellan regionen, 
Hallandstrafiken och kommunen om kollektivtrafiken i kommunen.
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Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 3 juni 2020
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§100

Meddelanden 
(2020 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet
 Skärshults camping tjänsteanteckning
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§101

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
 Delegeringsbeslut - Beslutsattest kommunråd och kommundirektör
 Delegeringsbeslut Beslutsattestant Ekonomi
 Delegeringsbeslut Beslutsattestant IoK
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar - april
 Delegeringsbeslut ordförandebeslut Kulturplan på internremiss till nämnderna
 Delegeringsbeslut ordförandebeslut revidering sammanträdestider 2020
 Delegeringsbeslut ordförande Ansökan klimatkompensation
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv - maj
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Ekonomichef (maskad)
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§102

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelser 
Samordningsförbundet i Halland 
(2020 KS0211)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samordningsförbundet 
ansvarsfrihet för 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för Samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2019.

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
 KSAU §72 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i 

Halland
 Tjänsteskrivelse Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse
 Revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland
 Revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland KPMG
 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland
 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland  del 2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samordningsförbundet 
ansvarsfrihet för 2019.

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

10 / 47



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-03

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103

Justering av ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet 
(2019 KS0294)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 31 mars 
2021, efter ekonomisk justering.

- justeringen innebär att Region Halland tillskjuter ytterligare 22 miljoner kr att betalas ut 
engångsvis till kommunerna under 2020, vilket sker genom att belasta regiongemensam 
hälso- och sjukvårdsfinansiering. Detta blir ett tillägg på 1,2 miljoner till Hylte kommun. 

- beslutet påverkar inte ersättningsnivån för 2021-01-01 - 2021-03-31.

Beskrivning av ärendet
Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i ett avtal från 2015 mellan de halländska 
kommunerna och Region Halland om hemsjukvård.

Efter ett revideringsarbete skickades under våren 2018 ett förslag till reviderad 
överenskommelse om hemsjukvården i Halland (gäller till och med december 2023) till länets 
kommuner och Region Halland. Tillsammans med överenskommelsen skickades även en 
ersättningsmodell för 2018-2019 med, som den politiska styrgruppen hade kommit överens 
om. Samtliga kommuner och Region Halland godkände överenskommelsen, som gäller till 
december 2023, och ersättningsmodellen för 2018-2019.

Region Halland och de halländska kommunerna fattade under 2019 förlänga den dittills 
gällande ersättningsmodellen fram till 30 juni 2020.

Ett arbete pågår alltjämt med ny ersättningsmodell i syfte att gemensamt nå fram till en 
modell som kan godkännas av samtliga samverkande parter. I avvaktan på förslag till ny 
modell föreslås att nuvarande interimsavtal (2018-2019) förlängs från och med 30 juni 2020 
till och med 31 mars 2021. Därtill föreslås att regionen tillskjuter ytterligare 22 miljoner kr till 
kommunerna som regleras under 2020. De ytterligare 22 miljoner kr som regionen tillskjuter 
under 2020 fördelas per kommun enligt kommunens andel av total ersättning för 2020.

I sammanhanget ska det förtydligas att tillägget endast utgör engångsersättning i avvaktan på 
att en långsiktig lösning för hemsjukvården har tagits tas fram. Den politiska styrgruppen 
återupptar arbetet i augusti.

Handlingar i ärendet
 KSAU §65 Justering av ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet
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 Tjänsteskrivelse Justering av ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet
 Justerad ersättningsmodell hemsjukvården Ekonomisk fördelning 2020 och 

ersättningsmodell (2018-2019) t.om 2021-0331
 Missiv Justerad ersättningsmodell hemsjukvården dnr RS181313
 Tjänsteskrivelse Justerad ersättningsmodell hemsjukvården dnr RS181313
 Mail Justerad ersättningsmodell hemsjukvården

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 31 mars 
2021, efter ekonomisk justering.

- justeringen innebär att Region Halland tillskjuter ytterligare 22 miljoner kr att betalas ut 
engångsvis till kommunerna under 2020, vilket sker genom att belasta regiongemensam 
hälso- och sjukvårdsfinansiering. Detta blir ett tillägg på 1,2 miljoner till Hylte kommun. 

- beslutet påverkar inte ersättningsnivån för 2021-01-01 - 2021-03-31.
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§104

Justering ramar 2020 och framåt - kapitalkostnader 
(2020 KS0188)

Beslut
Arbetsutskottets 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 51 815 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 907 490 kr.

Finansiering sker med 1 762 328 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 nämnden fått kompensation i sin ram för ökade 
kapitalkostnader och ökade hyror pga ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir 
beslutad. Detta har medfört att nämnden ofta haft budget för något som i realiteten inte har 
blivit genomfört under budgetåret.

För att få en bättre styrning på kapitalkostnader kommer nämnderna från och med REP 2019
bara bli kompenserade i sin budgetram för de investeringar som är slutförda och därmed 
aktiverade. Samma sak gäller ökade hyra på grund av investeringar. Nämnden blir sedan 
kompenserad under året när nya investeringar är genomförda.

I samband med beräkningarna inför REP 2019 kom vissa hyreskostnader med som inte är 
kopplade till ovanstående. För att få nämndernas budgetar korrekta jämfört med de 
kapitalkostnader som i dagsläget redan finns så justerades nämndernas ramar 2019. Detta 
beslutade fullmäktige om 2019-03-14 (§26). I det ärendet missades att hänskjuta finansiering 
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för kommande år. I samband med detaljbudgeten 2020 uppmärksammades att nämndernas 
ramar 2020 inte stämde. Därför måste detta ärende lyftas igen, först justera ramarna 2020 och 
sedan hänskjuta samma justeringar till budgetberedningen för 2021-2024.

Handlingar i ärendet
 KSAU §73 Justering ramar 2020 och framåt - kapitalkostnader
 Tjänsteskrivelse - Justering ramar 2020 och framåt
 Justering kapitalkostnader

Förslag till beslut
Arbetsutskottets 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 51 815 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

- Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 490 kr.

Finansiering sker med 1 762 328 kr enligt ovan samt att finansiera justering med 
kommunfullmäktiges reserv.

Finansiering för kommande år hänskjuts till budgetberedningen i oktober.
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§105

Inrättande av gymnasieutbildning i Hylte kommun 
(2020 KS0183)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslag gällande att inrätta 
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteende.

Beskrivning av ärendet
Antalet ungdomar som har rätt att studera på gymnasial nivå ökar de närmaste åren i 
Sverige. Samtidigt är antalet gymnasieplatser färre än tidigare, både i Halland och riket som 
helhet.

Som en konsekvens av detta föreslår kultur- och folkhälsonämnden kommunfullmäktige att 
inrätta ett studieförberedande program inom ramen för Hylte gymnasieskola i samklang med 
kurser som redan erbjuds inom vuxenutbildningen. Det primära syftet är att säkerställa 
utbildning för kommunens egna invånare.

Handlingar i ärendet
 KSAU § 66 Inrättande av gymnasieutbildning i Hylte kommun
 §20 KFN Införande av gymnasial utbildning
 Tjänsteskrivelse - införande av gymnasial utbildning
 Ärendebeskrivning - införande av gymnasial utbildning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslag gällande att inrätta 
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteende.

Yrkande
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) deltar inte i beslutet. 
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§106

Revidering av styrmodell 
(2020 KS0189)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad styrmodell, i avvaktan på 
ny styrmodell. 

Beskrivning av ärendet
Förslag på reviderad styrmodell har tagits fram med anledning av ändrat årshjul för 
kommunens resultat och ekonomiska plan samt för analys och investeringsplan.

Handlingar i ärendet
 KSAU §67 Revidering av styrmodell
 Tjänsteskrivelse – Revidering av Styrmodell
 151119 Styrmodell Hylte kommun KF beslut - reviderad
 Revidering Styrmodell Hylte kommun - reviderad efter au

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad styrmodell, i avvaktan på 
ny styrmodell. 
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§107

Revidering riktlinje och policy intern kontroll 
(2020 KS0191)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad policy för intern kontroll 
samt reviderade riktlinjer för intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Förslag på reviderad policy och reviderade riktlinjer för intern kontroll har tagits fram med 
anledning av ändrat årshjul för kommunens resultat- och ekonomiska plan samt för analys och 
investeringsplan.

Handlingar i ärendet
 KSAU §68 Revidering riktlinje intern kontroll
 Tjänsteskrivelse – Revidering intern kontroll
 Policy för intern kontroll - reviderad
 Riktlinjer för intern kontroll - reviderad

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad policy för intern kontroll 
samt reviderade riktlinjer för intern kontroll.
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§108

Revidering riktlinje investeringar 
(2020 KS0190)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för investeringar.

Beskrivning av ärendet
Förslag på reviderade riktlinjer för investeringar har tagits fram med anledning av ändrat 
årshjul för kommunens resultat och ekonomiska plan samt för analys och investeringsplan. 
Förslaget har även reviderats för att stödja ny modell för kapitalkostnader som antogs 2019.

Handlingar i ärendet
 kSAU §69 Revidering riktlinje investeringar
 Tjänsteskrivelse – Revidering riktlinjer för investeringar
 Riktlinjer för investeringar - reviderad

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för investeringar.
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§109

Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Hylte kommun 
(2020 KS0176)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av renhållningsordning för 
Hylte kommun

Beskrivning av ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den 
ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en 
bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål 
för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallets 
mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning. Kommunens renhållningsordning består 
av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Den ska ses över minst vart fjärde år och 
uppdateras vid behov.
 
När denna renhållningsordning är antagen av kommunfullmäktige ersätter den avfallsplan för 
Hylte kommun som antogs 2011 (KF 2011–03–24) och Föreskrifter om avfallshantering som 
antogs 2012 (KF 2012–11–20 §99). 

Handlingar i ärendet
 KSAU §74 Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Hylte kommun
 §24 SBN Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Hylte kommun
 Renhållningsföreskrifter 200115
 Avfallsplan 200115
 Redogörelse för utställning 200115
 Tjänsteskrivelse - Revidering av renhållningsordning Hylte kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av renhållningsordning för 
Hylte kommun. 
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§110

Revidering lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön inom Hylte kommun 
(2020 KS0173)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Hylte kommun, daterat 2020-01-
28.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige kan besluta om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön inom Hylte kommun enligt miljöbalken, senast reviderade 2013-10-03. Syftet är 
att genom lokala bestämmelser motverka att olägenheter uppkommer. En översyn har gjorts 
av föreskrifterna för att vara mer kortfattade, enklare och mer likna näraliggande 
kommuners regler.

Förslag till nya föreskrifter har skickats på remiss till Polisen, Folkhälsorådet, inom 
Hylte kommun, omsorgskontoret, räddningstjänsten, plan-och byggenheten och VA-enheten. 
Dessa har inte haft någon erinran.

Handlingar i ärendet
 KSAU §75 Revidering lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i 

Hylte kommun
 §23 SBN Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

inom Hylte kommun
 Förslag A till rev Lok förskrifter människors hälsa o miljö feb 20
 Tjänsteskrivelse - Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön inom Hylte kommun
 Förslag Revidering lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - 

inför KS

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Hylte kommun, daterat 2020-01-
28.
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in samhällsbyggnadschef eller miljöchef till 
kommunstyrelsens sammanträde. 
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att § 4 ska vara kvar i nuvarande form. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons ändringsyrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkande. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.  
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§111

Arbetsmiljöpolicy 
(2020 KS0259)

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§112

Bostadsförsörjningsprogram 
(2016 KS0234)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
bostadsförsörjningsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram har varit ute på remiss till kommunens rådgivande 
organ. Det har inkommit remissvar från kommunala pensionärsrådet, kommunala 
tillgänglighetsrådet, och lokala folkhälsorådet.

I ärendebeskrivningen går att läsa kommentarer från kommunledningskontoret på inkomna 
synpunkter.

Handlingar i ärendet
 §20 TU Bostadsförsörjningsprogram
 Tjänsteskrivelse - Bostadsförsörjningsprogram 2020-05-18
 Ärendebeskrivning - Remissrunda till de rådgivande organen
 Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun, 2020-05-19
 Barnkonsekvensanalys - Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
 §5 KPR Remiss Bostadsförsörjningsprogram
 Yttrande Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
 §4 KTR Remiss - Bostadsförsörjningsprogram
 §7 KF Bostadsförsörjningsprogram

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
bostadsförsörjningsprogrammet.

 
Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar en protokollsanteckning, som läggs som bilaga till 
protokollet. 
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§113

Ändrade krav redovisning partistöd 
(2020 KS0257)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2019 endast 
behöver innehålla:
- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på 
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga 
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.
- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor.

Partistödsredovisningen ska vara inlämnad till kommunledningskontoret senast 30 juni.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för partistöd ska kommunfullmäktiges partier lämna in en 
redovisning av föregående års partistöd innan juni månads utgång. I redovisningen ska 
följande saker ingå:
- Organisationsnummer för partiet.
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.
- Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts samt 
protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.
- Partiets kontaktperson avseende partistöd.

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

Kommunledningskontoret har blivit uppmärksammat på att det finns partier i 
kommunfullmäktige som inte hann ha sina årsmöten innan Folkhälsomyndigheten kom med 
restriktioner för att hindra smittspridning av Corona-viruset. Det är inte troligt att dessa partier 
kommer kunna ha sina årsmöten innan juni månads utgång, och därför inte kommer kunna 
lämna in en fullständig redovisning av partistödet.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kraven för redovisningen av hur partierna 
använde partistödet under 2019 lättas.

Handlingar i ärendet
 KSAU §76 Ändrade krav redovisning av partistöd
 Tjänsteskrivelse Ändrade krav redovisning partistöd i och med Covid-19
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2019 endast 
behöver innehålla:
- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på 
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga 
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.
- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor.

Partistödsredovisningen ska vara inlämnad till kommunledningskontoret senast 30 juni.
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§114

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
(2020 KS0138)

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av fullmäktigeuppdrag. 

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

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

Handlingar i ärendet
 KSAU §70 Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2019
 Redovisning fullmäktigeuppdrag våren 2020 - efter KSAU

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av fullmäktigeuppdrag. 
 
Arbetsutskottets beslut
Fullmäktiges beslut om jämförelsetal till samhällsbyggnadsnämndens taxebeslut läggs till i 
som beslutsunderlag till kommunstyrelsen. 
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§115

Återredovisning motioner 
(2020 KS0169)

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
 KSAU §71 Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner första halvåret 2020
 Redovisning av motioner - våren 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.
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§116

Begäran om medel: Renovering Örnaskolans kök 
(2019 KS0510)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en budget på sammanlagt 
25 000 000 kronor för projektet ”Ombyggnad och renovering av centralkök”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ekonomichefen att låna 
upp medel för investeringen.

Beskrivning av ärendet
Till underlag för beslut om investeringsbudget 2019 för projektet att renovera Örnaskolans 
kök låg ett förstudieprotokoll daterat 2018-01-05 som baserades på utgifter för 2017. I detta 
dokument fanns en grov kalkyl för kända förutsättningar. I dokumentet förtydligas att det 
behövde göras en inventering och fullständig projektering för att ta fram en komplett 
byggkalkyl. Underlaget baserades på att köket skulle tillverkade 1700 portioner varje dag. 
Investeringsbudgeten för projektet beslutades till 10 000 000 kr.

Då projekteringen av Örnaskolans kök gjordes under hösten 2019 uppmärksammades flera 
brister i fastigheten som inte framgått tidigare. Dessutom ökades antalet portioner som skulle 
tillagas till ca 2500 portioner. Kalkyl visade på en ökad investeringsutgift med 15 000 000 kr. 
Den totala byggkalkylen beräknades till 25 000 000 kr.

2020-01-30 beslutade kommunfullmäktige att projektering och upphandling för renovering av 
Örnaskolans kök ska fullföljas trots en befarad högre kostnad.

Anbud på projektet har nu sammanställt och utgiften ligger i linje med vad som är beräknat i 
kalkylen. Tillkommande poster utanför anbudet såsom projekteringen, paviljonger och flytt av 
maskiner under byggtiden är inkluderade i kalkylen om 25 000 000 kr.
 

Handlingar i ärendet
 §8 KF Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök
 Tjänsteskrivelse Begäran om medel - Renovering Örnaskolans kök
 kalkyl Örnaskolan kök 20191127

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en budget på sammanlagt 
25 000 000 kronor för projektet ”Ombyggnad och renovering av centralkök”.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt ekonomichefen att låna 
upp medel för investeringen.

 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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§117

Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos 
efter 4 månader 
(2020 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en 
negativ avvikelse mot budget med 4 073 tkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 8,3 procent av 
kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 4 050 tkr. Avvikelsen motsvarar 8,4 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 52 981 tkr, vilket är 
det som ligger i budgeten för år 2020.

Handlingar i ärendet
 KSAU §78 Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos efter 4 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 4 månader
 Prognos 2020 KS efter 4 månader - ärendebeskrivning
 Prognos 2020 KS efter 4 månader - drift
 Prognos 2020 KS efter 4 månader - investeringar

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

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§118

Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos 
efter 4 månader 
(2020 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

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

Handlingar i ärendet
 KSAU §79 Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos efter 4 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos RN efter 4 månader
 Prognos efter 4 månader - ärendebeskrivning
 Prognos RN efter 4 månader - investeringar
 Prognos RN efter 4 månader - drift

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

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§119

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 4 
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.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 4,4 mkr, vilket är en försämring med 11 
mkr jämfört med budget. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas 
samlade avvikelse (-19,5 mkr).

Kommunens prognostiserade resultat för 2020 på – 4,4 mkr visar ett negativt utfall men 
trenden är avtagande (redovisat resultat 2018, – 14,8 mkr och 2019 – 6,2 mkr). 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 mkr.

Under 2019 förändrades kommunens likvida medel med 21,5 mkr från 36,5 mkr till 15 mkr. 
Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga 
investeringstakt. Under 2020 förväntas likviditetsnivån minska med ytterligare 10,5 mkr till 
4,5 mkr.

Handlingar i ärendet
 KSAU §80 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 4 

månader
 Tjänsteskrivelse Prognos 2020 Hylte kommun efter 4 månader
 Prognos 2020 Hylte kommun efter 4 månader - ekonomisk rapport
 200429 Cirkulär 2020 20.20
 §45 KFN Uppföljning och redovisning KFN 2020 - april
 Prognos 2020 KFN efter 4 månader - drift
 Prognos 2020 KFN efter 4 månader - ärendebeskrivning
 Tjänsteskrivelse - Prognos KFN efter 4 månader
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 §47 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2020 BUN 4 månaders utfall
 Prognos BUN 2020 efter 4månaders utfall  - ekonomisk analys
 Prognos BUN 2020 efter 4månader - Räkenskaper
 Handlingsplan Likvärdig skola 2020
 Beslut likvärdig skola 2020 Skolverket
 §33 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - prognos
 Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fyra månader
 Prognos SBN drift efter fyra månader
 Prognos SBN investeringar efter fyra månader
 Handlingsplan SBN efter fyra månader
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
 §29 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 – prognos 4 månader
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 4 

månader
 Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets 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.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§120

Begäran om medel för Art Inside Out 
(2020 KS0110)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kr till kultur- och folkhälsonämnden för 
genomförandet av 2020 års konstresidens ”Platsen mellan människor” i samarbete med Art 
Inside Out.  Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden begärde 13 februari 2020 medel från kommunstyrelsen 
för genomförandet av 2020 års konstresidens ”Platsen mellan människor” i samarbete med 
Art Inside Out.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har svarat att de ser positivt på Art Inside Out, men 
att kultur- och folkhälsonämnden behöver beskriva konsekvenserna om finansiering inte 
tillförs.
 
Kultur- och folkhälsokontoret har i dialog med Region Halland fått besked att hälften 
av medlen, 75 tkr kan kommunen kan räkna in medfinansiering i form av 
kulturutvecklarens arbetstid.

Om nämnden inte få övriga medel tillförda ser kontoret följande besparingsalternativ:
1) stänga bion under juni, juli och augusti.
2) Stänga bion under juni och juli, samt stänga filialbiblioteken under semestertid och därmed
inte ta in vikarier under den tiden.

Handlingar i ärendet
 KSAU §82 Begäran om medel för Art Inside Out
 §25 KFN Konsekvensbeskrivning om medel inte tillförs för Art Inside Out
 Tjänsteskrivelse konsekvensbeskrivning om medel inte tillförs för Art Inside Out
 §32 KSAU Begäran om medel för Art Inside Out,
 Överenskommelse Art Inside Out

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kr till kultur och folkhälsonämnden för 
genomförandet av 2020 års konstresidens ”Platsen mellan människor” i samarbete med Art 
Inside Out. 
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Kultur- och folkhälsonämnden
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§121

Utredning Hur mår föreningarna 
(2018 KS0106)

Beslut
Kommunstyrelsen tar emot utredningen från kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19:e juni 2017 fick arbets- 
och näringslivsnämnden i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en utredning som 
ämnade undersöka hur föreningslivet i Hylte kommun mår. Den 13 november 2018 beslutades 
det att kommunstyrelsen skulle ge arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att 
genomföra utredningen utifrån de utredningsdirektiv som togs fram (KS0106).
 
Utredningen startades den 1:a maj 2019 och skulle genomföras under en 
sjumånadersperiod. Syftet med utredningen är att den ska på ett övergripande plan leda till att 
ta reda på hur Hylte kommun kan skapa största möjliga kundnytta för invånare och föreningar 
med hänsyn till
ekonomiska och praktiska förutsättningar.
 
Kultur- och folkhälsonämnden (arbets- och näringslivsnämnden) har nu lämnat över 
utredningen till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet
 KSAU §84 Utredning Hur mår föreningarna
 §24 KFN Utredning "Hur mår föreningarna"
 Föreningsrapport  "Hur mår föreningarna i Hylte kommun?
 Tjänsteskrivelse- Utredning "Hur mår föreningarna"

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar emot utredningen från kultur- och fritidsnämnden. 
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§122

Riktlinje digitalt deltagande på sammanträden 
(2020 KS0258)

Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinje för digitalt deltagande på sammanträden.
 
Det ska skrivas in i riktlinjen att den som leder mötet ska närvara på det fysiska mötet. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2020 att ändra arbetsordningen för nämnder och 
styrelser så att digitalt deltagande på nämndens sammanträden är tillåtet. I arbetsordningen 
står det att nämnden/styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/ nämnden.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på en sådan riktlinje.

Handlingar i ärendet
 KSAU §86 Riktlinje digitalt deltagande på sammanträden
 Tjänsteskrivelse Riktlinje digitalt deltagande på sammanträden
 Riktlinje Digitalt deltagande på distans

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinje för digitalt deltagande på sammanträden.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Det ska skrivas in i riktlinjen att den som leder mötet ska närvara 
på det fysiska mötet. 
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§123

Avsiktsförklaring för Business Region Halmstad 
(2020 KS0243)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Avsiktsförklaring för samarbete Business Region 
Halmstad. 

Beskrivning av ärendet
Det har pågått ett samarbete kring regional tillväxtmotor. Medverkande kommuner har varit 
Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby 
kommun och Båstads kommun.

Under november 2019 föreslogs att samarbetet skulle byta namn till Business Region 
Halmstad. En avsiktsförklaring har nu upprättats vars syfte är att tydliggöra de prioriterade 
områden som de deltagande kommunerna samt Högskolan i Halmstad ska kraftsamla runt för 
att stärka tillväxten i den funktionella regionen, Business Region Halmstad. 
Avsiktsförklaringen skapar därav förutsättningar för ett fördjupat samarbete som kan bidra till 
att Halmstad med omnejd utvecklas som regional nod. Utgångspunkten är att samverkan ska 
skapa ömsesidiga mervärden för alla involverade parter.

Avsiktsförklaring innebär inga ekonomiska åtaganden för någon part.

Handlingar i ärendet
 §22 TU Avsiktsförklaring för Business Region Halland
 Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring för Business Region Halmstad
 Avsiktsförklaring - Business Region Halmstad

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Avsiktsförklaring för samarbete Business Region 
Halmstad. 

Beslutet skickas till 
Halmstad kommun
Falkenbergs kommun
Laholms kommun
Ljungby kommun
Båstads kommun
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§124

Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen 
(2020 KS0170)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt pågående och ej återredovisade uppdrag från 
kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 KSAU §83 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse Återredovisning uppdrag kommunstyrelsen
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
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§125

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 
(2020 KS0095)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020.

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.

I samband med framtagande av internkontrollplan 2017 gjordes ett omfattande arbeta av 
enheterna på kommunledningskontoret. Uppföljningen under 2017 och 2018 har dessutom 
uppvisat brister inom vissa kontrollmoment. Därför innehåller internkontrollplanen för 2020 
inte några nya kontrollmoment. Utan kommunledningskontoret kommer att fokusera på att 
förbättra arbetet med internkontroll och nuvarande kontrollmoment istället. 

Handlingar i ärendet
 KSAU § 87 Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2020 KS
 Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020.
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§126

Internkontrollplan räddningsnämnden 2020 
(2020 KS0096)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för räddningstjänsten 2020. 

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
 KSAU §88 Internkontrollplan 2020 Räddningsnämnden
 Internkontrollplan 2020 Räddningstjänsten
 Beslutsunderlag internkontrollplan räddningsnämnden
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för räddningstjänsten 2020. 
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§127

Överlåtelse av fastighet i Unnaryd 
(2020 KS0249)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-        Överta fastigheten Unnaryd 1:120 vid upplösande av Stiftelsen Unnaryds Skytte- och 
Hemvärnsgård, under förutsättning att länsstyrelsen inte har något att erinra mot det sätt på 
vilket Stiftelsen avser att upplösas.
-        Uppdra till kommunledningskontoret att på öppna marknaden sälja fastigheten Unnaryd 
1:120.
Kommunstyrelsens intension är att möta stiftarens syfte att tillgången ska stanna i den gamla 
Unnaryds kommun.
-        Efter kommunens kostnader är avdragen ska likviden fördelas till aktiva, ideella idrotts 
– och kulturföreningar i Unnaryd. Föreningar med barn och ungdomsverksamhet ska 
prioriteras. Kultur- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att ge förslag på fördelningsmodell. 

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har fått fråga om kommunen vill motta fastigheten Hylte Unnaryd 1:120 på 
Skyttevägen 17 i Unnaryd från lagfaren ägare Stiftelsen Unnaryds Skytte- och Hemvärnsgård, 
Stiftelsen.

I bilagd utredning tas frågan upp om Stiftelsen kan överföra fastigheten till kommunen med 
hänsyn till de bestämmelser som gäller för stiftelser. Slutsatsen är att det kan ske, om vissa 
omständigheter föreligger. Stiftelsen har uppgett att dessa nu är aktuella och att en upplösning 
av Stiftelsen ska ske.

Om kommunen avser att överta fastigheten bör det göras under förutsättning att Länsstyrelsen 
Västra Götalands län inte har något att erinra mot det sätt Stiftelsen avse att upplösas. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till hur man vill gå vidare i frågan.

Handlingar i ärendet
 KSAU §81 Överlåtelse av fastighet i Unnaryd
 Fråga om fastighetsöverlåtelse: Unnaryd 1:120
 Utredning Stiftelsen Unnaryds Skytte
 Överlåtelse av fastighet i Unnaryd Stiftelsen Unnaryds Skytte- och Hemvärnsgård
 Tjänsteanteckning telefonsamtal med stiftelsens representant
 Protokoll 2019-02-10 Stiftelsen Unnaryds Skytte- och Hemvärnsgård
 Stiftelsen Unnaryds Skytte- och Hemvärnsgård. Tjänsteanteckning Länsstyrelsen 

Västra Götaland
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-        Överta fastigheten Unnaryd 1:120 vid upplösande av Stiftelsen Unnaryds Skytte- och 
Hemvärnsgård, under förutsättning att länsstyrelsen inte har något att erinra mot det sätt på 
vilket Stiftelsen avser att upplösas.
-        Uppdra till Kommunledningskontoret att på öppna marknaden sälja fastigheten Unnaryd 
1:120.
Kommunstyrelsens intension är att möta stiftarens syfte att tillgången ska stanna i den gamla 
Unnaryds kommun.
-        Efter kommunens kostnader är avdragen ska likviden fördelas till aktiva, ideella idrotts 
– och kulturföreningar i Unnaryd. Föreningar med barn och ungdomsverksamhet ska 
prioriteras. Kultur och folkhälsonämnden ges i uppdrag att ge förslag på fördelningsmodell

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Unnaryds Skytte- och Hemvärnsgård
Kommunledningskontoret
Kultur- och folkhälsonämnden
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§128

Remiss Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023 
(2020 KS0253)

Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och expedierar det till Hallandstrafiken, 
med följande tillägg:
"På vissa bussturer mellan Hyltebruk och Halmstad har resenärer, i betydande omfattning, fått 
stå hela vägen mellan orterna. Detta bör undvikas av flera skäl genom att anpassa 
busskapacitet till antalet resenärer."

Beskrivning av ärendet
Hallandstrafiken tar årligen fram en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 
2022-2023 har skickats ut på remiss till de halländska kommunerna. Kollektivtrafikplanen 
beskriver förslag på trafikförändringar för det kommande året med utblick mot 2022-2023. 
Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet.

Handlingar i ärendet
 §21 TU Remiss Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023
 Tjänsteskrivelse - Remiss Kollektivtrafikplan 2021
 Remissyttrande - Kollektivtrafikplan 2021
 Remissversion - Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och expedierar det till Hallandstrafiken, 
med följande tillägg:
"På vissa bussturer mellan Hyltebruk och Halmstad har resenärer, i betydande omfattning, fått 
stå hela vägen mellan orterna. Detta bör undvikas av flera skäl genom att anpassa 
busskapacitet till antalet resenärer."

 
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) deltar inte i beslutet. 
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§129

Ställningstagande att gå i krisledningsnämnd på grund av 
extraordinär händelse 
(2020 KS0167)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen inte ska gå i krisledningsnämnd i nuläget. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen diskuterar om kommunstyrelsen ska gå i krisledningsnämnd på grund av 
Covid-19-krisen. 
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§130

Remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla 
områden som omfattas av begränsningen av rätten till 
dagersättning vid eget boende 
(2020 KS0268)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till justitiedepartementet.

Beskrivning av ärendet
Justitiedepartementet har skickat promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden 
som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende på remiss och vill 
ha svar senast 26 juni. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans. Promemorians 
förslag sammanfattas nedan.

I promemorian föreslås vissa ändringar i det anmälningsförfarande som gäller vilka områden 
som omfattas av en begränsning av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende med 
bibehållen dagersättning.

Sedan den 1 januari 2020 gäller att en asylsökande som bor i ett område med 
socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt 
bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Vilka områden som omfattas av 
regleringen bestäms genom ett anmälningsförfarande. I det förfarandet kan vissa av 
regeringen utpekade kommuner anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av 
kommunen ska omfattas av regleringen.

Förslagen i promemorian innebär att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun 
anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte 
motiverar en anmälan.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla 

områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende
 Ärendebeskrivning - Förslag till yttrande
 Remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av 

begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende
 Remissmissiv av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som 

omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till justitiedepartementet.

 
Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till förslag på remissyrkande. 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet
ju.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia till ju17@regeringskansliet.se
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