
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Desirée Hultberg (M) Göran Edberg (S)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-28
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
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.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 15:00-19:20

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), 
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Monica 
Grönroos (SD) §§183-208, Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta 
Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Abdiasiis Dahir 
(S), Maria Johansson Arnström (S) §§191-193, §§199-208, Johan Fahlen (S), 
Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart 
Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), 
Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C) §§179-182, §§184-208, Monika 
Albrecht (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Bo 
Wahlén (V), Bo Larsson (M), Per Andersson (C) §§179-189, §§194-198, Lama 
Alshihabi (C), Lennart Erlandsson (C) §183, Maj Brodin Johansson (C), Agneta 
Johansson (L), Hanna Arvidsson (S), Per-Yngve Bengtsson (S) §§179-190, 
§§194-198, Martin Isaksson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg 
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare Lennart Erlandsson (C) §§179-182, §§184-198
Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Gunilla Magnusson (KV)

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

Utses att justera Desirée Hultberg (M)
Göran Edberg (S)

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

Klicka på denna ruta för att komma till 
KF kallelser

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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Protokollet omfattar §§179-208
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ÄRENDELISTA
§179 Val av justerare

§180 Godkännande av ärendelista

§181 Meddelanden

§182 Information Revisorerna

§183 Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande

§184 Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse 
rörande betalningsansvar

§185 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

§186 Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019

§187 Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020

§188 Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte

§189 Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

§190 Organisationsförändring

§191 Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering

§192 Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"

§193 Investeringsbudget 2020-2023

§194 Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden

§195 Policy för ersättning i vattenskyddsområden

§196 Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga

§197 Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun

§198 Revidering av riktlinje för upphandling och inköp

§199 Fortsättning av investeringsstopp

§200 Sammanträdestider 2020

§201 Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020

§202 Svar på interpellation angående Skravelsbo 1:4 Torup

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

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

§205 Inkomna motioner

§206 Fyllnadsval

§207 Avsägelser - ledamot kommunfullmäktige

§208 Övriga ärenden
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§179

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Göran Edberg (S) och Desirée Hultberg (M) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
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§180

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
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§181

Meddelanden 
(2019 KS0007)

 
Inga meddelanden vid dagens sammanträde.
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§182

Information Revisorerna 
(2019 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kristina Johansson (S) från revisionen informerar kommunfullmäktige om en granskning 
kring utskrivningsklara patienter tillsammans med Region Halland, Falkenberg kommun och 
Halmstad kommun.
 
Kristina informerar om att revisionen gör en granskning kring arbetsmiljö. Det är dels 
en uppföljning av en granskning som gjordes 2018 och dels en ny granskning. 

 

Yttrar sig i ärendet
Kristina Johansson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M)
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§183

Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande 
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplanen för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen överlämnar härmed ett förslag till ny 
översiktsplan för Hylte kommun för antagande.

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen påbörjades under våren 2016. Förslaget har 
varit på samråd med invånare, företagare, organisationer, myndigheter, grannkommuner och 
andra berörda under våren 2018 och på utställning under våren 2019, och har reviderats med 
utgångspunkt från de synpunkter som kommit in och i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
(2016-06-01 § 72, 2018-01-30 § 8, 2018-09-11 § 167, 2018-12-18 § 240, 2019-06-04 § 143, 
2019-09-10 § 193). Styrgruppen har under resans gång träffats vid 23 tillfällen.

Efter en sista bearbetning är nu förslaget till översiktsplan färdigt för antagande. 
Kommunfullmäktige föreslås därför anta den nya översiktsplanen för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §239 KS Översiktsplan för Hylte kommun
 ÖP_KF_Antagande_Huvudhandling_2019-11-18
 ÖP_KF_Antagande_Kartbilaga_2019-11-18
 §299 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande
 Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta översiktsplanen för Hylte kommun

Jäv
Håkan Bengtsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lennart 
Erlandsson (C) går in som ersättare.
 

Yttrar sig i ärendet
Lisa Mogren (V), Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson 
(C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L)
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Yrkande
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till översiktsplanen med ändringen att det inte ska finnas någon 
begränsning av vindkraftverkens höjd med i översiktsplanen.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i övriga delar.
 
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall 
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar: Sverigedemokraterna yrkar på moratorium för all vindkraft i 
avvaktan på en central riskanalys av infraljudens och markvibrationernas effekter på 
folkhälsa, uppväxtmiljö, ekosystem och skogsnäringen.  
 
Lennart Ohlsson (C) yrkar följande tillägg: Inför beslut om eventuellt kommunalt veto mot 
etablering av vindkraft högre än 150m skall en prövning av lämpligt avstånd till bostäder 
göras. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Lennart Ohlssons yrkande.
 

Beslutsgång
Vindkraft
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut, Lisa Mogrens yrkande och Stina 
Isakssons yrkande rörande vindkraft mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs. Ordförande finner att 
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordförande ställer Lisa Mogrens yrkande och 
Stina Isakssons yrkande mot varandra för att få fram ett motförslag. Ordförande finner att Lisa 
Mogrens förslag blir motförslag. Omröstning begärs kring motförslaget och verkställs efter att 
följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar att Lisa Mogrens yrkande ska vara motförslag röstar JA
- Den som röstar att Stina Isakssons yrkande ska vara motförslag röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 10 JA-röster, 8 NEJ-röster och 23 som avstår från att rösta finner 
ordförande att Lisa Mogrens förslag är motförslag. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Därefter verkställs huvudomröstningen efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut rörande vindkraften röstar JA
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- Den som röstar enligt Lisa Mogrens yrkande röstar NEJ.
 
Med röstsifforna 32 JA-röster och 9 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut rörande vindkraften. Omröstningsresultat 
finns som bilaga till protokollet.
 
Övriga delar i översiktsplanen
Ordförande ställer övriga delar i kommunstyrelsens förslag till beslut under bifall/avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
 
Tilläggsyrkande
Ordförande frågar till sist om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lennart Ohlssons 
yrkande. Odförande finner att kommunfullmäktige avslagit förslaget.
 

Reservationer
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet om vindkraften till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 
Lisa Mogren (V) och Bo Wahlén (V) reserverar sig till mot beslutet om vindkraften till 
förmån för Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C), Lama Alshihabi (C), Malin Svan (C), Per Andersson (C), Lennart Ohlsson 
(C), Lennart Erlandsson (C), Maj Brodin Johansson (C) reserverar sig mot beslutet om 
Lennart Ohlssons tilläggsyrkande till förmån för Lennart Ohlssons yrkande.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag önskar att Översiktsplanen revideras med följande synpunkter som inkommit från olika 
svar vid utställningen.

Max höjd på vindkraftverk skall utgå ur förslaget till översiktsplan.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk är begränsade. Det är av största vikt att 
dessa områden nyttjas så effektivt som möjligt, med ett minimum av störningar på 
omgivningen. En översiktsplan skall vara aktuell över lång tid. Det är därför olämpligt att 
sätta upp specifika detaljkrav, som begränsar den ständigt pågående tekniska utvecklingen. 
Förutom tekniska förbättringar innebär det att höjden på vindkraftverk ökar.
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Verk med höjd 150m är av ekonomiska skäl sannolikt inte längre aktuella att etablera. Detta 
innebär att det i ÖP uppsatta målet för produktion av förnyelsebar energi i form av vinkraft 
inte är möjligt att uppnå.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk sträcker sig i flera fall över 
kommungränser. Inga av Hyltes grannkommuner har några uppsatta regler för max höjd på 
vindkraftverk.

Miljöpåverkan från denna typen av verksamhet styrs av lagstiftning. Prövning och 
tillståndsgivning sker enligt av myndigheter uppsatta krav.

Detaljstyrning, så som maxhöjd hör inte hemma i en kommunal översiktsplan.

I övrigt ställer jag mig bakom översiktsplanen. 
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§184

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2018 KS0202)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ett missiv om att förlänga ersättningsmodellen för 
hemsjukvårdsöverenskommelsen.

Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region Hallands 
ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av sjuksköterska, 
fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut).

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018 -2019.

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna 
och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan godkännas av de 
samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny ersättningsmodell föreslås att nuvarande 
överenskommelse förlängs med ytterligare sex månader. Uppräkning sker med 
Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100 procent enligt 
befolkningsförändring, 60 procent av förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent 
av förändringen personer under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive 
fullmäktigeförsamling.

Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1 januari 
2020 t.o.m. 30 juni 2020.

Handlingar i ärendet
 §227 KS Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 §287 KSAU Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 Tjänsteskrivelse Förlängning av ersättningsmodell för 

hemsjukvårdsöverenskommelsen
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 Missiv Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t o m 2020-06-30 - 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S)
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Protokollsanteckning
Ronny Löfquist (S) lämnar följande protokollsanteckning:
I Region Hallands underlag står det att kommunerna övertog Region Hallands ansvar för 
hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015. Detta är felaktigt, Region Halland har 
fortfarande ansvar för frågan, men kommunerna utför uppgifterna åt regionen.
 

Beslutet skickas till 
Region Halland
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§185

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård 
och hjälpmedel 
(2019 KS0433)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för Gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2018 att översända förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel till de halländska 
kommunerna.

Av en eller flera anledningar har Hylte kommun inte antagit det nya förslaget till reglemente.

Med anledning av att en ny kommunallag har trätt i kraft har Sveriges kommuner och 
landsting utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade 
till den nya lagen.

De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till 
normalreglementet, vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 
hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet har det också införts ett nytt 
kapitel som medger nämnderna möjlighet att medge delegering av beslut.

Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är 
enbart av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget avtal och 
överenskommelse om hemsjukvården.

Handlingar i ärendet
 §228 KS Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel
 §288 KSAU Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel
 Tjänsteskrivelse Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 Protokollsutdrag Regionsstyrelsens arbetsutskott § 535 (2018-08-28)
 Påminnelse om godkännande av reglemente för Gemensamma nämnden för 

hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH)
 Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.

Beslutet skickas till 
Region Halland
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§186

Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019 
(2019 KS0415)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade 
lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 261 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom 
att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt genom nedjustering 
av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen 
löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade 
kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2019.

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 
kronor fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor. 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av 
verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.
Kommunstyrelsen 520 592 kr

Räddningsnämnden 66 549 kr

Samhällsbyggnadsnämnden 93 030 kr

Arbets- och näringslivsnämnden 651 868 kr

Barn- och ungdomsnämnden 3 901 675 kr

Omsorgsnämnden 2 305 548 kr

Summa 7 539 261

Handlingar i ärendet
 §230 KS Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
 §290 KSAU Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
 Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
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 Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§187

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020 
(2018 KS0089)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisade partistöd för 2018.

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd 2020.

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd 
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.

Redovisningarna ska innehålla:
- 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.

 
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
samtliga partier har lämnat in redovisningar för hur partierna har använt partistödet för 2018. 
Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 
2020.

Handlingar i ärendet
 §231 KS Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 2020
 §291 KSAU Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
 Tjänsteskrivelse Redovisning partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
 Sammanställning Redovisning partistöd 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.
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§188

Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte 
(2019 KS0456)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Skidklubben Hylte amorteringsfrihet 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Lånet var amorteringsfritt i fem år med den ränta som kommunen betalar.

2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfriheten för lånet och i oktober 
samma år beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med 31 december 2018.

Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför 
inkommit med önskemål om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år.

Handlingar i ärendet
 §232 KS Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte
 §292 KSAU Begäran om förlängning av amorteringsfritt lån - Skidklubben Hylte
 Tjänsteskrivelse Begäran amorteringsfritt lån skidklubben
 Begäran förlänga amorteringsplan. Skidklubben Hylte

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.

Beslutet skickas till 
Skidklubben Hylte
Ekonomienheten
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§189

Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 
(2019 KS0471)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad riktlinje för hantering av 
resultatutjämningsreserv i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
I november 2012 kompletterade riksdagen den befintliga lagstiftningen gällande god 
ekonomisk hushållning med en möjlighet att under vissa förutsättningar avsätta medel i en 
resultatutjämningsreserv. Syftet var att under goda ekonomiska år kunna avsätta del av 
resultatet i en reserv för att sedan kunna möta konjunktursvariationer I oktober 2013 beslutade 
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i Hylte 
kommun.

Vad resultatutjämningsreserv är och syftet med den regleras även de nya lagarna, 
kommunallagen (2017:725) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). I 
kommunallagen ställs också krav om att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för hantering 
av resultatutjämningsreserven.

Lagen är tydlig med minimikrav på vad som får reserveras men inte lika tydlig med hur 
reserven får disponeras. Ett krav är dock att balanskravsjusterat resultat är negativt och att 
disponering endast får ske upp till ett balanskravsresultat som motsvarar noll.

Syftet med resultatutjämningsreserven är att ge kommunen en möjlighet att undvika tillfälliga 
neddragningar under en konjunkturcykel. Enligt de tidigare riktlinjerna var det enbart möjligt 
att använda reserven vikande skatteunderlag i samband men lågkonjunktur. Den möjligheten 
kvarstår men i den reviderade riktlinjen ges också möjlighet att använda reserven för åtgärder 
som på längre sikt sänker kommunens kostnader vilka förbättrar kommunens möjlighet att 
uppnå god ekonomisk hushållning.

Handlingar i ärendet
 §233 KS Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
 §294 KSAU Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
 Tjänsteskrivelse, Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv
 Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad riktlinje för hantering av 
resultatutjämningsreserv i Hylte kommun.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§190

Organisationsförändring 
(2019 KS0467)

Beslut
Ärendet återremitteras för att tjänstepersonsorganisationen ska få utreda förslaget om 
organisationsförändring rörande kompetenscentrum och personalutskottet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2019 att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde tagit fram förslag på 
reviderade reglementen för arbets- och näringslivsnämnden, omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt arbetsordningen för nämnder och 
styrelser.

Handlingar i ärendet
 §261 KS Organisationsförändring
 §295 KSAU Organisationsförändring
 Utredning IFO samlad under en nämnd
 Samverkansprotokoll + konsekvensbeskrivningar Organisationsförändring
 Reglemente Arbets- och näringslivsnämnden
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Reglemente Barn- och ungdomsnämnden
 Arbetsordning för nämnder och styrelser
 Reglemente Omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.

24 / 68



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 25
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglemente för arbets- och 
näringslivsnämnden (kultur- och folkhälsonämnden), barn- och ungdomsnämnden, 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt arbetsordning för nämnder och styrelser. 
Reglementena börjar gälla 1 januari 2020.
 
Socialtjänstlagen behöver läggas till arbets- och näringsnämndens reglemente under § 1.
 
Barn- och ungdomsnämnden tas bort under § 3 Samverkan i arbets- och näringslivsnämndens 
och omsorgsnämnden, samt ta bort punkten ur barn- och ungdomsnämnden.
 
Protokollet anses omedelbart justerat.

Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Lennart 
Ohlsson (C), Göran Edberg (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Maria Hedin (S), Birgitta Årzén 
(S),
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Maria Hedin (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anna Roos (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att tjänstepersonsorganisationen ska få 
utreda förslaget om organisationsförändring rörande kompetenscentrum och personalutskottet.
 
Anna Roos (C) yrkar att gymnasiesärskolan ska lägga till i arbets- och näringslivsnämndens 
reglemente samt att lägga till Lagen om vård av missbrukare (LVM) tillsammans med lagen 
om omhändertagande av unga (LVU) i arbets- och näringslivsnämndens reglemente. 
 
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om 
återremiss.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på förslaget om personalutskott.
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Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska återremitteras genom en minoritetsåterremiss.
 

Reservation
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S), 
Bengt-Åke Torhall (L), Birgitta Årzén (S), Lirim Mazreku (KV), Lisa Mogren (V), Abdiasiis 
Dahir (S), Per-Yngve Bengtsson (S), Johan Fahlén (S), Ann-Christin Wendpaap, Göran 
Edberg (S), Gunnel Johansson (S), Agneta Johansson (L), Roger Andersson (S), Tommy 
Edenholm (KV), Monika Albrecht (S), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Hanna Arvidsson 
(S) och Micael Arnström (S) reserverar till sig till förmån för kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos lämnar följande protokollsanteckning: 
Gällande behandlingen av ärendet yrkade jag, med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) 
och Stina Isaksson (SD), att återremittera de att-satser som handlar om 
Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen/SFI och personalutskottet. I övrigt ställer vi oss bakom 
KSAUs förslag till beslut. Vi hävdar att en bör kunna besluta kring varje att-sats och då de är 
självständiga och inte påverkar varandra.
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§191

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

Beslut
Ärendet ska återremitteras för att arbetas om utifall att organisationsförändringen inte går 
igenom.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:
- 101 000 kr justering hyror
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- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023
 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 105 000 kr effektivisering administration
- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
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- 261 000 kr justering hyror
- 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 55 000 kr effektivisering administration
- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
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- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: 2 378 000 kr
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2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
2023: 17 826 000 kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
 
Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.

 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C),
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att arbetas om utifall att 
organisationsförändringen inte går igenom.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att man ska avskaffa det så kallade fritidskortet.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar:
KS
Att kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 438 000 kr för sänkta arvodesnivåer för politiker till nivån före valet
- 160 000 kr för sänkt arvode med 20% för kommunstyrelsens ordförande
- 63 000 kr minskning av partistöd 10%
- 833 300 kr för minskning av facklig tid till 40% 
 
SD yrkar avslag på
- Att nedjustera KS ram med 1 500 000 kr för avslutande av den halva karensdagen.
- Att nedjustera KS ram med 370 000 kr (2020) för åtgärder minskad sjukfrånvaro, och att 
sänka den för 2021-2023 till 200 000 kr.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
SD yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag
- Införa webbsändning av kommunfullmäktige.
- I samband med bokslut 2019 ska ett mångkulturellt bokslut arbetas fram
- Ta fram en plan för att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
- Ta fram en plan för att rekrytera en återvandringshandläggare
- Ta fram en kostnadskalkyl för att införa medborgarförslag
- Se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på 
alla kommunens anläggningar
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader.
 
RN
Att räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn
- 30 000 kr drift påfyllning gasol
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- 128 000 kr drift serviceavtal
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
ANN
Att arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 
- 120 000 kr för nattvandrande föreningar
- 300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma
- 150 000 kr för fritidsbank (2020)
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 450 000 kr tjänsten hälsokommunikatör avslutas
 
Samt att ge ANN i uppdrag:
- utvärdera SFI undervisningen med tanke på den låga andelen godkända elever
- införa ett mångkulturellt bokslut
- införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen och sfi undervisningen
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete 
efter avslut
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Höjd avgift för uthyrning av DVD filmer till 50kr/vecka.
- Påminnelseavgift 50kr för kravbrev på ej återlämnad media.
- Fjärrlåneavgift på 10kr/fjärrlån.
- Avgift för borttappad tagg 200kr
 
Avslag på att höja arvodet för arbets- och näringslivsnämndens ordförande till 40%.
 
SBN
Att samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 050 000 kr/år för färdtjänsten.
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 200 000 kr fritidskorten avslutas.
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Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge SBN i uppdrag
- utreda vad kostnaden skulle bli för att utöka befintlig skolgård i Rydö så att den innefattar 
alla förskolebyggnader samt förråd, samt utöka befintlig parkering.
- utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste 
funktionsnedsättningarna.
- utreda vad skulle de kosta att bygga kök och matsal på Elias Fries.
- tillgängliggöra hjärtstartare dygnets alla timmar, med tydliga anvisningar, skyltar osv.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på uppjustering av taxa för måltider dagcentraler
 
BUN
Att Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 3 200 000 kr förändrat kilometeravstånd skolskjuts.
- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare.
 
Att Barn och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med
- 1 300 000 kr för modersmålsundervisning kopplat till lagkrav.
- 750 000 kr avgiftsfri månad förskola upphör.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge BUN i uppdrag
- införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
- införa en handlingsplan mot mobbning, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens 
förskolor/skolor
- utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
- införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
- inför en jourhavande skolpsykolog
- utbildar all personal inom psykisk ohälsa
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- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av 
språkkrav i enlighet med lagkrav
- utreda möjligheten för nattöppen förskola
- införa klassmorfar/mormorsystem på skolorna i Hylte kommun, kanske i samarbete med 
föreningar
- Återinföra gymnasiala och grundläggande kurser som tidigare köpts av extern aktör men 
som upphört under 2019
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag höjning av taxa elevskåpsnycklar.
- Barnomsorgstaxa införs på tre nivåer, det vill säga en tredje avgift införs för de som vill 
lämna mellan 20-30h/vecka, nivån på taxan föreslås ligga mellan nivån för de som lämnar 0-
20h samt de som lämnar 30-40h.
 
ON
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 600 000 kr för omsorgshandläggare myndighetsutövning.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
- införa fria trygghetslarm för äldre
- utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav?
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal 
för att brukare ska ha en god levnadsstandard?
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på höjning av avgift för snöskottning.
- Avslag på höjning av avgift för dusch inom ramen för anhörigstöd.
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Taxor
Yrkar avslag på att införa en felsorteringstaxa vid upprepad och medveten felsortering.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremittera ärendet.
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§192

Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden" 
(2019 KS0490)

Beslut
Ärendet återremitteras eftersom kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet 
om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de påverkar varandra. 

Beskrivning av ärendet
Som en del av Framtid Hyltes förslag på investeringsbudget för 2020-2023 har gruppen tagit 
fram ett förslag på investeringsprogram som de har valt kalla "Hylte rustar för framtiden".
 
Det står följande i det yrkande som Framtid Hylte 2.0 lämnade på arbetsutskottets 
sammanträde 29 oktober 2019 i samband med att arbetsutskottet hanterade ärendet om 
justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023:
Hylte kommun bildades 1974. Innan sammanslagningen genomfördes det stora investeringar 
och byggnationer i de gamla kommunerna. Dessa fastigheter är idag 45-50 år. Det innebär 
att Hylte kommun har ett stort behov av renoveringar och moderniseringar. Samtidigt står vi 
inför en väntad avmattning de kommande åren. Därför vill FRAMTID HYLTE 2.0 genomföra 
ett större investeringsprogram åren 2020-2022  som vi kallar ”Hylte rustar för framtiden”. 
Objekten ska spridas över hela kommunen och vara viktiga för kommunens utveckling.
 
- TORUPS SKOLA SKA RENOVERAS
- UNNEGÅRDEN SKA BYGGAS OM FÖR ATT INRYMMA BIBLIOTEK SAMT EN NYTT 
BOENDE*
- EN NY SKOLA ALT RENOVERING AV BEFINTLIG SKOLA I LANDERYD SKA 
GENOMFÖRAS
- NYTT OMRÅDE SKA EXPLOATERAS I HYLTEBRUK – PARKSTADEN
 
Total budget för dessa fyra objekt ska rymmas inom 100 miljoner som lånefinansieras. Under 
2020 ska planering och förstudie genomföras. Objekten ska vara färdiga senast i utgången av 
2022.
 
* Alternativa boendeformer som trygghetsboende, LSS boende eller annan form av boende 
ska utredas

Handlingar i ärendet
 §235 KS Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
 Yrkande Hylte rustar för framtiden
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet 
”Hylte rustar för framtiden”
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering 
och förstudie till sammanträdet 2020-02-18. 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD)
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de 
påverkar varandra. 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras.
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§193

Investeringsbudget 2020-2023 
(2019 KS0450)

Beslut
Ärendet återremitteras eftersom kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet 
om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de påverkar varandra. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om investeringsbudget för 2020-2023.

Handlingar i ärendet
 §236 KS Investeringsbudget 2020-2023
 §297 KSAU Investeringsbudget 2020-2023
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Begäran investeringar Omsorgsnämnden
 Begäran investeringar Samhällsbyggnadsnämnden
 Begäran investeringar Barn- och ungdomsnämnden
 Begäran investeringar Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på 
investeringsbudget 2020-2023.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S)
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de 
påverkar varandra. 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras.
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§194

Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden 
(2019 KS0466)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade nyckeltalen för arbets- och 
näringslivsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit fram ett förslag på nyckeltal att antas på 
fullmäktigenivå. De nyckeltal som finns på förslag är en kombination av tal som finns idag, 
omarbetade formuleringar samt helt nya nyckeltal.
 
Nyckeltalen antogs av arbets- och näringslivsnämnden 12 september 2018. Dessa nyckeltal 
saknade beslutade kvalitetsnivåer och följde således inte kommunens styrmodell. 
Kommunledningskontoret har därför ombett arbets- och näringslivsnämnden att återkomma 
när kvalitetsnivåer är framtagna och beslutade i nämnd. Arbets- och näringslivskontoret har 
tagit fram förslag på kvalitetsnivåer.

Handlingar i ärendet
 §237 KS Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden
 §298 KSAU Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden
 Arbets- och näringslivsnämnden: Mål och nyckeltal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade nyckeltalen för arbets- 
och näringslivsnämnden.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att kvalitetsnivå på nyckeltalet för långtidsförsörjningstagare ändras 
och ny nivå ska istället vara 82 % för godkänd nivå.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut.
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Reservation
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina Isakssons yrkande.
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§195

Policy för ersättning i vattenskyddsområden 
(2019 KS0421)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden i 
Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beviljat en motion om att Hylte kommun ska ta fram en policy om 
taxor och avgifter i kommunens befintliga och blivande vattenskyddsområden. I motionen 
föreslås att VA-kollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av 
beslut om vattenskyddsområden. Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit fram en policy för 
detta.
 
Olika kommuner tillämpar olika praxis i detta avseende. Normalt får den som söker tillstånd 
från Hylte kommun betala vad handläggningen kostar enligt en beslutad timtaxa. Detta gäller 
både inom och utanför vattenskyddsområden. I en omvärldanalys kan vi se bland annat att 
Ljungby och Gislaveds kommuner tillämpar samma sätt att hantera avgiften för kommunens 
handläggning av tillståndsansökan som Hylte gjort hittills. Däremot i Halmstad så debiteras 
Laholmsbuktens VA för de handläggningskostnader som orsakas av tillstånds- och 
anmälningsavgifter relaterade till verksamhet inom vattenskyddsområden, på samma sätt som 
i Vara.
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag är att låta VA-kollektivet betala de extra kostnader som 
uppstår i form av tillstånds- och anmälningsavgifter till följd av beslut om 
vattenskyddsområden. Det gäller inte påminnelseavgifter som uppstår till följd av tillsyn eller 
uppföljning av tillstånd och anmälningar i vattenskyddsområden.

Handlingar i ärendet
 §238 KS Policy för ersättning i vattenskyddsområden
 §302 KSAU Policy för ersättning i vattenskyddsområden
 §77 SBN Policy för ersättning i vattenskyddsområden
 Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden
 Tjänsteskrivelse - Policy för ersättning i vattenskyddsområden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för ersättningar gällande 
vattenskyddsområden i Hylte kommun.
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Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C)
 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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§196

Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn 
och unga 
(2019 KS0290)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens punkter 1, 2 och 5 och anse punkterna 3 och 
4 besvarade.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ökande psykisk ohälsa hos barn och unga. I 
motionen föreslås:

 Att terminsvisa samtal med en skolkurator blir standard. Detta för att bättre kartlägga 
elevens mående

 Att medel anslås för jourhavande skolkurator. Psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde ej 
heller hjälpen vara det.

 Att all skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. 
Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.

 Att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser stämmer av med 
varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med vårdinrättning ska passera 
obemärkt.

 Att berörd nämnd ges i uppdrag att organisera samt applicera ovanstående på kommunens 
skolor.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens punkter 1, 2 
och 5 och att punkterna 3 och 4 anses besvarade.

Handlingar i ärendet
 §240 KS Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga
 §300 KSAU Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och 

unga
 §98 BUN Remiss Motion Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga
 Tjänsteskrivelse Remiss Motion Ökad psykisk ohälsa bland och unga
 §76 KF Inkomna motioner
 §184 KSAU Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och 

unga - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens punkter 1, 2 och 5 och 
anse punkterna 3 och 4 anses besvarade.
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Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till att-sats 1,2,3 och 5 i motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande tar varje att-sats för sig.
 
Först frågar ordförande om kommunfullmäktige avslår eller bifaller att-sats 1. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige avslagit att-sats 1.
 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige avslår eller bifaller att-sats 2. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige avslagit att-sats 2.
 
Sen frågar ordförande om kommunfullmäktige anser att-sats 3 vara besvarad eller om 
kommunfullmäktige bifaller att-satsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige anser att-
sats 3 besvarad.
 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige avslår eller bifaller att-sats 5. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige avslagit att-sats 5.
 
Till sist frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut rörande att-sats 4. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina Isakssons yrkande.
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§197

Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun 
(2019 KS0438)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun 2020-
2023.

Beskrivning av ärendet
Enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 som träffats av MSB 
och SKL ska kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska beslutas av Kommunfullmäktige och ska ange kommunens övergripande 
mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden samt innehålla:

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund.

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.

vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 
eller uppdatera under mandatperioden.

Förra mandatperioden benämndes styrdokumentet Verksamhetsplan för arbete med 
krisberedskap Hylte kommun 2016-2020 och omfattade då både det som beskrivs ovan samt 
en utbildning och övningsplan samt en handlingsplan vid kris och extraordinära händelser.

Denna mandatperiod föreslås styrdokumentet byta namn till Riktlinjer för krisberedskap i 
Hylte kommun 2020-2023. Anledningen är att namnet bättre passar in i kommunens 
styrmodell. Innehållet i dokumentet skiljer sig också från förra mandatperioden. Anledningen 
är att MSB och SKL förordar att utbildnings- och övningsplan samt plan för hantering av 
extraordinära händelser läggs i separata dokument som kan beslutas som lägst av 
kommundirektören.
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Mötesdatum sid 48
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §242 KS Riktlinjer för krisberedskap
 §303 KSAU Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse: Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun 2020-2023
 Riktlinjer för krisberedskap Hylte kommun 2020-2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för krisberedskap i Hylte 
kommun 2020-2023.

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten (säkerhetssamordnare)

48 / 68



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 49
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§198

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp 
(2019 KS0414)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad riktlinje för upphandling och inköp enligt 
bilaga Riktlinje nytt förslag 2019-10-02.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på revidering och uppdatering av Riktlinje 
för upphandling och inköp efter att gällande togs 2017-07-04. Följande ändringar har gjorts:

 Tillägg av fler upphandlingslagar som kommunen omfattas av.
 Uppdateringar av texter rent allmänt.
 Tröskelvärdet för direktupphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) har 

justerats från 100 000 kr till lagstadgad gräns.
 Krav på leverantörerna gällande kvalitetsledning, miljöledning, sociala och etiska krav.
 Fler uppföljningspunkter har lagts till.

Handlingar i ärendet
 §244 KS Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
 §305 KSAU Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
 Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut ny riktlinje för upphandling och inköp
 Riktlinje nytt förslag 2019-10-02

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad riktlinje för upphandling 
och inköp enligt bilaga Riktlinje nytt förslag 2019-10-02.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för revidering av förslaget.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska avgöras idag.
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Mötesdatum sid 50
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 
Den som röstar att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som röstar att ärendet ska återremitteras NEJ.
 
JA-röst Ska avgöra idag
NEJ-röst: återremiss
 
Resultat
Med röstsiffrorna 28 JA-röster, 12 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner 
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras 
idag. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina Isakssons yrkande.

50 / 68



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 51
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§199

Fortsättning av investeringsstopp 
(2019 KS0001)

Beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Ronny Löfquist (S) väcker ett ärende om fortsättning av det investering-, inköp-, övertids- och 
anställningsstopp som togs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i april/maj 
2019.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att inköpsstoppet hävs från 1 januari 2020, medan anställnings- 
och övertidsstoppet kommer vara kvar efter årsskiftet.

Handlingar i ärendet
 §247 KS Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp
 §320 KSAU Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och anställningsstopp
 §45 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Besparingsåtgärder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari 
2020.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet bordläggs.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar att samtliga stopp hävs från och med 1 januari 2020.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska bordläggas. Ordförande 
finner att ärendet ska bordläggas. Omröstning begärs och verkställs efter att följande 
beslutsordning godkänns:
Den som röstar att ärendet ska bordläggas röstar JA. 
Den som röstar att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ.
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Resultat
Med röstsiffrorna 27 JA-röster, 12 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner 
ordförande att kommunfullmäktige att ärendet ska bordläggas. Omröstningsresultat finns som 
bilaga till protokollet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) och Rolf Näslund (M) reserverar sig mot beslutet om att ärendet bordläggs.
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§200

Sammanträdestider 2020 
(2019 KS0444)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestider för 2020:

30 januari

12 mars

7 maj

16 juni

3 september

22 oktober

26 november

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om sammanträdestider för 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2020
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§201

Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020 
(2019 KS0506)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden 2020 ska kungöras i 
Hallandsposten samt på kommunens webbplats.

Kungörelsen i Hallandsposten ska innehålla datum, klockslag, plats och ärendelista. Av 
kungörelsen i Hallandsposten ska det framgå att handlingarna finns tillgängliga i kommunens 
kontaktcenter, samt på kommunens webbplats.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ställning till hur kungörelser av fullmäktiges sammanträde 
ska annonseras under 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020

 

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C)
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§202

Svar på interpellation angående Skravelsbo 1:4 Torup 
(2019 KS0458)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) har lämnat in en interpellation till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4 Torup. I interpellationen 
ställs frågor om varför marken inte har blivit skött och om kommunen planerar att ta tag i det.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) har lämnat in ett svar på 
interpellationen till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellationssvar Skavelsbo
 Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4 

Torup
 §172 KF Extra ärende: Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

angående Skravelsbo 1:4 Torup
 

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§203

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

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

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

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

vid Coops parkering i Unnaryd

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204

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

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

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

Handlingar i ärendet
 Interpellation angående tomma lägenheter och affärslokaler i Unnaryd

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§205

Inkomna motioner 
(2019 KS0042)

 
Det har inte kommit in några motioner till dagens sammanträde.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206

Fyllnadsval 
(2019 KS0015)

 
Inga fyllnadsval vid dagens sammanträde.
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207

Avsägelser - ledamot kommunfullmäktige 
(2019 KS0014)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Lars Svensson från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
Lars Svensson (SD) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§208

Övriga ärenden 
(2019 KS0012)

 
Anförande om bemötande 
Ewa Gunnarsson (SD) gör ett anförande om bemötande i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.
 
Anförande om samtalston
Anna Roos (C) gör ett anförande om samtalstonen och bemötande politiker mellan.
 
Extra sammanträde
Micael Arnström (S) förvarnar kommunfullmäktige om att det kan bli ett extra sammanträde 
med anledning av återremissen av resultat- och ekonomisk plan samt investeringsbudgeten.
 
Prisutdelning
I samband med sammanträdet sker det en utdelning av årets kulturpris. Pristagare i år är Per-
Yngve Bengtsson.
 
Det sker också en utungdomsledarpris. Årets pristagare är Jenny Andersson och Mia Grön 
Robertsson. 
 
Uppvaktning 25 år som förtroendevald
Vid sammanträdet sker det också en uppvaktning av Gunnel Johansson (S) som varit 
förtroendevald i 25 år i Hylte kommun.
 
Ajournering
Mötet ajournerades mellan kl. 18:00-18:40. Ett förnyat upprop sker efter ajourneringen.
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Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §183
Ärende: Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande,  2015 KS0087

Omröstningslista(or)
Omröstning om motförslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Kommunfullmäktige

Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Resultat 10 8 23

Huvudomröstning om vindkraft i översiktsplanen

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
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Resultat 32 9 0
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Omröstningslista: §198
Ärende: Revidering av riktlinje för upphandling och inköp,  2019 KS0414

Omröstningslista(or)
Ska ärendet avgöras idag?

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Resultat 28 12 1
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Omröstningslista: §199
Ärende: Fortsättning av investeringsstopp,  2019 KS0001

Omröstningslista(or)
Ska ärendet bordläggas?

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
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Resultat 27 12 1
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