
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-02-18

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Göran Edberg (S)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-18
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD) §§12-14, Tommy Edenholm 
(KV), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Rolf 
Näslund (M), Kerstin Alexén (SD), Lennart Ohlsson (C), Ewa Gunnarsson (SD) 
§§15-33

Ej tjänstgörande ersättare Hanna Kjellin (S)
Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)
Bo Wahlén (V)
Ewa Gunnarsson (SD) §§12-14

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (t.f. ekonomichef)
Robin Nordlund (utredare, kultur- och folkhälsokontoret) §14

Utses att justera Anna Roos (C)
Göran Edberg (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§12-33
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-02-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§12 Val av justerare

§13 Godkännande av ärendelista

§14 Information och rapporter

§15 Meddelanden

§16 Delegeringsredovisning

§17 Ombudgeteringar

§18 Investeringar 2021 och plan för 2022-2024

§19 Återremiss: Taxor Forum

§20 Återremiss: Svar på motion om vattenavgifter

§21 Svar på motion Mikroplaster

§22 Svar på motion Solceller på kommunens fastigheter

§23 Bokslut 2019 Kommunstyrelsen

§24 Bokslut 2019 Räddningsnämnden

§25 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun - Förutsättningar

§26 Återremiss: Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen

§27 Begäran om ekonomiskt stöd och förlustgaranti Tågdagarna 2020

§28 Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder

§29 Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1:125

§30 Remiss - Regional Cykelplan 2020-2029

§31 Överklagande översiktsplan för Hylte kommun

§32 Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogram 2019

§33 Krav vid utbetalning av ekonomisk bidrag
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Göran Edberg (S) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med ändringen att ett ärende om krav vid 
utbetalning av ekonomiskt bistånd läggs till sist på ärendelistan. 
 
Yrkande 
Stina Isaksson yrkar att ett ärende om krav vid utbetalning av ekonomiskt bistånd att läggas 
till på ärendelistan. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan lägga till Stina Isakssons yrkande, vilket 
ordförande finner att kommunstyrelsen gör. 

Paragrafen är justerad
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§14

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Svar på skrivelse om inställelsearvode
Susanne Ohlsson, kommunsekreterare, informerar vad som gäller kring inläsningsarvode till 
närvarande ersättare som inte tjänstgör. 
 
Slutrapport utredning ”Hur mår föreningarna?”
Robin Nordlund, utredare på kultur- och folkhälsokontoret, redogör för vad som kom fram i 
utredningen ”Hur mår föreningarna?”.
 
Lägesrapport kulturhusutredning
Robin Nordlund, utredare på kultur- och folkhälsokontoret, ger en lägesrapport kring den 
pågående kulturhusutredningen.
 
Bokslut kommunstyrelsen och räddningsnämnden
Daniel Bjuvstam, tillförordnad ekonomichef, informerar om bokslutet för kommunstyrelsen 
och räddningsnämnden.
 
REP-förutsättningar 2021-2024
Daniel Bjuvstam, tillförordnad ekonomichef, informerar om förutsättningar för resultat- och 
ekonomisk plan (REP) 2021-2024.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 18 februari 2020

Paragrafen är justerad
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§15

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
 §89 ON Utredning av alternativ för att möta behovet av externa placeringar(197098)
 Protokoll KF 2019-12-17x
 Protokoll KF 2020-01-30

Paragrafen är justerad

6 / 32



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-02-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

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 - Beslutsattestanter Personal
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestanter Personal
 Delegeringsbeslut -Utanordnare 2019 ekonomienheten
 Ordförandebeslut Undantag anställningsstopp redovisningsekonom
 Ordförandebeslut undantag anställningsstopp VA-tekniker
 Ordförandebeslut undantag anställningsstopp omsorgskontoret
 Ordförandebeslut Remiss bostadsförsörjningsprogram rådgivande organ(198926)
 Delegeringsbeslut Anställningar januari 2020
 Delegeringsbeslut Anställningar december 2019
 Delegeringsbeslut ordförandebeslut undantag anställningsstopp
 Delegeringsbeslut ordförandebeslut remiss skolinspektionen
 Delegeringsbeslut ordförandebeslut fullmakt förhandlingar LAS (persnr. borttaget)

Paragrafen är justerad
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§17

Ombudgeteringar 
(2020 KS0062)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande investeringsanslag 
ombudgeteras från 2019 till 2020: 
 
- Unnaryds skola utemiljö (projektnr. 169) ombudgeteras med 4 126 tkr.
- Sjölunda uppvärmning (projektnr. 182) ombudgeteras med 2 717 tkr.
- Renovering Örnahallen (projektnr. 166) ombudgeteras med 4 639 tkr.
- Kommersiell lokal Bamboo (projektnr. 185) ombudgeteras med 1 726 tkr.
- Örnaskolans kök (projektnr. 183) ombudgeteras med 500 tkr.
- Snörasskydd ridhus (projektnr. 187) ombudgeteras med 2 772 tkr.
- Slangtvätt (projektnr. 520) ombudgeteras med 1 400 tkr.
- Insatsfordon (projektnr. 550) ombudgeteras med 818 tkr.
- Raminvestering KS (projektnr. 001) ombudgeteras med 91 tkr.
- Raminvestering SBN (projektnr. 100) ombudgeteras med 156 tkr.
- Raminvestering BUN (projektnr. 350) ombudgeteras med 1 188 tkr.
- Raminvestering ANN (projektnr. 500) ombudgeteras med -113 tkr.
- Raminvestering RN (projektnr. 575) ombudgeteras med -15 tkr.
- Torups centrum etapp 2 (projektnr. 245) ombudgeteras med 1 305 tkr.
- Reinvest maskiner/utrustning (projektnr. 326) ombudgeteras med 200 tkr.
- Exploatering marknadsplatsen (projektnr. 314) ombudgeteras med 596 tkr.
- Detaljplan Kambo (projektnr. 220) ombudgeteras med 300 tkr.
- Exploatering Nyebro et. 1 (projektnr. 305) ombudgeteras med 590 tkr.
- Unnaryd 1:49 (projektnr. 014) ombudgeteras med 3 989 tkr.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande investeringsanslag inte 
ombudgeteras:

- Reinvesteringar asfaltsbeläggning (projektnr. 110)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige i mars 
besluta om de investeringar som ska prioriteras för kommande budgetperiod. 
Investeringsbudgeten är rullande och revideras en gång per år och då prövas även de 
investeringar som ingår i gällande investeringsplan, vilket innebär att fullmäktige även ska 
besluta om ombudgeteringar i mars.

Handlingar i ärendet
 §8 KSAU Ombudgeteringar
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 Tjänsteskrivelse ombudgetering investeringar 2019 till 2020
 Sammanställning ombudgeteringar av investeringar 2019
 Beslutsunderlag ombudgetering av investeringar 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande investeringsanslag 
ombudgeteras från 2019 till 2020: 
 
- Unnaryds skola utemiljö (projektnr. 169) ombudgeteras med 4 126 tkr.
- Sjölunda uppvärmning (projektnr. 182) ombudgeteras med 2 717 tkr.
- Renovering Örnahallen (projektnr. 166) ombudgeteras med 4 639 tkr.
- Kommersiell lokal Bamboo (projektnr. 185) ombudgeteras med 1 726 tkr.
- Örnaskolans kök (projektnr. 183) ombudgeteras med 500 tkr.
- Snörasskydd ridhus (projektnr. 187) ombudgeteras med 2 772 tkr.
- Slangtvätt (projektnr. 520) ombudgeteras med 1 400 tkr.
- Insatsfordon (projektnr. 550) ombudgeteras med 818 tkr.
- Raminvestering KS (projektnr. 001) ombudgeteras med 91 tkr.
- Raminvestering SBN (projektnr. 100) ombudgeteras med 156 tkr.
- Raminvestering BUN (projektnr. 350) ombudgeteras med 1 188 tkr.
- Raminvestering ANN (projektnr. 500) ombudgeteras med -113 tkr.
- Raminvestering RN (projektnr. 575) ombudgeteras med -15 tkr.
- Torups centrum etapp 2 (projektnr. 245) ombudgeteras med 1 305 tkr.
- Reinvest maskiner/utrustning (projektnr. 326) ombudgeteras med 200 tkr.
- Exploatering marknadsplatsen (projektnr. 314) ombudgeteras med 596 tkr.
- Detaljplan Kambo (projektnr. 220) ombudgeteras med 300 tkr.
- Exploatering Nyebro et. 1 (projektnr. 305) ombudgeteras med 590 tkr.
- Unnaryd 1:49 (projektnr. 014) ombudgeteras med 3 989 tkr.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande investeringsanslag inte 
ombudgeteras:

- Reinvesteringar asfaltsbeläggning (projektnr. 110)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)

Paragrafen är justerad
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§18

Investeringar 2021 och plan för 2022-2024 
(2020 KS0060)

Beslut
Kommunstyrelsen bekräftar investeringsplanen som beslutade av kommunfullmäktige i 
december 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige i mars 
besluta om de investeringar som ska prioriteras för kommande budgetperiod. I december 2019 
beslutade fullmäktige om prioriterade investeringar för 2020-2023. Nämnderna har beslutat 
om nya investeringsbehov som kommunledningskontoret sammanställt.

Handlingar i ärendet
 §9 KSAU Investeringar 2021 och plan för 2022-2024
 Tjänsteskrivelse investeringsbudget 2021 plan 2022-2024
 Sammanställning investeringsbegäran 2021-2024
 191217 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0 KF beslut
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 ANN
 Sammanställning investeringsbegäran 2021-2024 SBN
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 BUN

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen bekräftar investeringsplanen som beslutade av kommunfullmäktige i 
december 2019.

 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Rolf Näslund (M), Kerstin Alexén (SD) och Ewa 
Gunnarsson (SD) anmäler att de inte deltar i beslutet.

Paragrafen är justerad
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§19

Återremiss: Taxor Forum 
(2019 KS0278)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för Forum.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit fram ett förslag på taxor för uthyrning av Forum.
 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i samband med prissättningen av Forum Konferens. 
Kommuner får inte konkurrera med privata näringar. Därför har arbets- och 
näringslivsnämnden gjort en marknadsundersökning. Föreslagna Övriga taxor ligger i nivå 
med Charlottenlund, prismässigt över Torups Gästis och prismässigt under Pensionat 
Sågknorren, vars koncept skiljer sig från Forums. Hänsyn har självklart också tagits till de 
egna faktiska kostnaderna vid prissättningen av konferenspaket per person. Beaktande har 
också tagits till nuvarande antal bokningar i förhållande till tjänsten på 50% som anordnar 
konferenserna. Om taxorna sänks alltför mycket kommer kommunen inte ha ekonomisk 
täckning för konferenstjänsten samtidigt som mer personal kommer att behövas. Föreslagna 
nivå innebär en höjning, vilket bör leda till att bokningarna inte ökar alltför mycket (så 
kommunen behöver anställa mer personal). Inga ekonomiska anslag har erhållits för Forum 
Konferens.
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019 att återremittera ärendet för komplettering 
med handlingar i enlighet med arbetsutskottets beslut den 3 december 2019. 

Handlingar i ärendet
 §6 KSAU Återremiss: Taxor Forum
 §274 KS Återremiss: Taxor Forum
 §67 ANN Taxor Forum
 Reviderat förslag Taxor Forum
 Tjänsteskrivelse Taxor Forum
 Mervärdeskatt vid konferenser
 §106 KF Taxor Forum

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för Forum.

Paragrafen är justerad
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§20

Återremiss: Svar på motion om vattenavgifter 
(2018 KS0316)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

I motionen föreslås att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför budgetarbetet revidera 
vattenavgifterna så att den fasta avgiften minskas och den rörliga ökar.
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 4 juni 2019 att ärendet skulle 
återremitteras. Samhällsbyggnadsnämnden har därefter tagit fram ett reviderat förslag på svar 
på motionen. Nämnden föreslår att motionen avslås i sin helhet.

Handlingar i ärendet
 §334 KSAU Svar på motion om vattenavgifter - återremiss
 §93 SBN Återremiss - svar på motion om vattenavgifter
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om vattenavgifter - återremiss
 §125 KS Svar på motion om vattenavgifter
 Motion om vattenavgifter
 §96 KF Inkomna motioner

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§21

Svar på motion Mikroplaster 
(2019 KS0311)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första att-sats avslås och 
bifalla motionens andra att-sats.

Beskrivning av ärendet
Martina Philip (C) har lämnat in en motion om mikroplaster. I motionen föreslås att Hylte 
kommun inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster 
samt att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan anpassa 
vattenreningsverken för att minimera utsläpp av mikroplaster i vattendrag.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på svar på motionen. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionens första att-sats avslås, och motionens andra 
att-sats blir bifallen.

Handlingar i ärendet
 §333 KSAU Svar på motion Mikroplaster
 §94 SBN Motion Mikroplaster - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion Microplaster
 Ärendebeskrivning - Svar motion Microplaster
 Motion Mikroplaster
 §76 KF Inkomna motioner
 §185 KSAU Motion Mikroplaster - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första att-sats avslås och 
bifalla motionens andra att-sats.

Paragrafen är justerad
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§22

Svar på motion Solceller på kommunens fastigheter 
(2019 KS0469)

Beslut
Eftersom det redan finns politiska beslut i linje med motionens intention, föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om solceller på 
kommunens fastigheter.

I motionen föreslås:
- Att i all projektering av nybyggnation och ombyggnation ska frågan om solceller utredas 
och tas med som option i de fall det är lämpligt.

- Att en långsiktig energistrategi tas fram för alla kommunens lokaler att konvertera bort 
fossilberoende och införa förnyelsebar energi.

Handlingar i ärendet
 §16 KSAU Motion Solceller  på kommunens fastigheter - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion om solceller på kommuens fastigheter - på remiss
 §173 KF Inkomna motioner
 Motion  Solceller  på kommunens fastigheter

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Eftersom det redan finns politiska beslut i linje med motionens intention, föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§23

Bokslut 2019 Kommunstyrelsen 
(2019 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut för kommunstyrelsen. 
 
Uppföljning av internkontrollplan ska nästa år hanteras som ett eget ärende. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som diskuterades 
på sammanträdet.
 

Beskrivning av ärendet
Vid bokslutet redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på totalt 4 741 tkr 
(exklusive kommunfastigheterna), vilket motsvarar +9,0 procent. Kommunfastigheterna visar 
en positiv avvikelse mot budget på totalt 994tkr.

Investeringarna uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 39 359 tkr, den största 
investeringen under året som genomförts är renoveringen av Örnahallen. Avvikelsen i utfallet 
beror till största delen av investeringsstoppet

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Bokslut 2019 Kommunstyrelsen
 Bokslut 2019 - Kommunstyrelsen
 Resultatbalansering 2019 - Medarbetarveckan Kommunstyrelsen
 Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen 2019 bokslut
 Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut
Vid bokslutet redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på totalt 4 741 tkr 
(exklusive kommunfastigheterna), vilket motsvarar +9,0 procent. Kommunfastigheterna visar 
en positiv avvikelse mot budget på totalt 994tkr.

Investeringarna uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 39 359 tkr, den största 
investeringen under året som genomförts är renoveringen av Örnahallen. Avvikelsen i utfallet 
beror till största delen av investeringsstoppet
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Uppföljning av internkontrollplan ska nästa år hanteras som ett eget 
ärende. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§24

Bokslut 2019 Räddningsnämnden 
(2019 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019 för räddningstjänstens verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå resultatbalansering av medel för friska brandmän på 
totalt 250 tkr.
 
Uppföljning av internkontrollplan ska nästa år hanteras som ett eget ärende. 

Beskrivning av ärendet
Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på totalt 438 tkr, 
vilket motsvarar +3,3 procent.

Investeringarna uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 2303 tkr. Avvikelsen i utfallet 
beror på investeringsstoppet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Bokslut 2019 räddningsnämnden
 Bokslut 2019 - Räddningsnämnden
 Resultatbalansering 2019 - Friska brandmän räddningnämnden
 Bilaga - Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2019
 Bilaga - Internkontrollplan räddningsnämnden 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019 för räddningstjänstens verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå resultatbalansering av medel för friska brandmän på 
totalt 250 tkr.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Uppföljning av internkontrollplan ska nästa år hanteras som ett eget 
ärende. 

17 / 32



MÖTESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§25

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun - 
Förutsättningar 
(2019 KS0514)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna REP-förutsättningarna för 2021-2024, med 
ändringen att befolkningen ska räknas på 10 800 personer under perioden.

Beskrivning av ärendet
I november 2019 beslutade kommunfullmäktig om budget för 2020 samt en plan för 2021-
2023, nu är det dags att se över förutsättningarna inför arbetet med budget för 2021 och plan 
2022-2024. Förutsättningarna är första steget i kommande budgetprocess och ligger till grund 
för det fortsatta arbetet. Framförallt är beslutet en viktig förutsättning i nämndernas analyser. I 
förslaget ingår bland annat omvärldsanalys, som sätter Hylte kommun i ett större perspektiv, 
analys av befolkningsutvecklingen och olika budgetförutsättningar presenteras. Beslutet tas i 
kommunstyrelsen (KS) i februari 2020.

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 december föreslår 
kommunledningskontoret att kommunfullmäktiges beslut om Resultat- och ekonomisk plan 
2020-2023 används som utgångspunkt i förutsättningarna inför kommande budgetperiod, 
2021-2024.

Till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020 kommer en rad parametrar att uppdateras 
vilket kan förändra kommunens ekonomiska förutsättningar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förutsättningar inför REP 2021-2024
 Ställningstaganden REP 2021-2024
 200218 REP 2021-2024 - Räkenskaper
 §279 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun - 

Förutsättningar
 §339 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun - 

Förutsättningar
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna REP-
förutsättningarna för 2021-2024, med ändringen att befolkningen ska räknas på 10 800 
personer under perioden. 
 
Anna Roos (C) ställer sig bakom Ronny Löfquists yrkande.
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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§26

Återremiss: Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen 
(2019 KS0331)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 genomföra samtliga insatser i handlingsplanen, 
förutom att införa rökfri arbetstid. Arbetskläder inom förskola införs under 2021 - 2023 till en 
kostnad av 200 000 kr per år.
 
Uppföljning av sjuktal och den beslutade handlingsplanen ska göras med regelbundenhet. Hur 
och i vilket beslutsforum uppföljningen ska ske hänskjuts till KS-beredningen att ta ställning 
till, vilket ska redovisas för Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Till följd av ökad sjukfrånvaro har kommunstyrelsen gett personalenheten i uppdrag att ta 
fram förslag på åtgärder för att minska densamma.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019 att ärendet skulle återremitteras för att 
kompletteras med handlingar i enlighet med arbetsutskottets beslut den 3 december.

Handlingar i ärendet
 §7 KSAU Återremiss: Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen
 §284 KS Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen
 §349 KSAU PU: Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen
 Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen
 Förslag till handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 191016
 PP Tobaksfri arbetstid

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 genomföra samtliga insatser i handlingsplanen, 
förutom att införa rökfri arbetstid. Arbetskläder inom förskola införs under 2021 - 2023 till en 
kostnad av 200 000 kr per år.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Uppföljning av sjuktal och den beslutade handlingsplanen ska göras 
med regelbundenhet. Hur och i vilket beslutsforum uppföljningen ska ske hänskjuts till KS-
beredningen att ta ställning till, vilket ska redovisas för Kommunstyrelsen.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör.
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan bifalla Anna Roos yrkande, vilket 
ordförande finner att kommunstyrelsen gör.

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§27

Begäran om ekonomiskt stöd och förlustgaranti Tågdagarna 2020 
(2019 KS0447)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan från Landeryds Järnvägsmuseum om 
förlustgaranti på max 75 000 kr för tåg- och busstrafiken under Tågdagarna i Landeryd 2020. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2020.

Eventuell förlustgaranti betalas ut efter att en särredovisning för tåg- och busstrafiken har 
skickats till Hylte kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att anslå ett bidrag om 85 000 kr till Landeryds Järnvägsmuseum 
för tågdagarna i Landeryd för 2020. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2020.
 
Inför ett beslut om ekonomiskt stöd kommande år ska en ekonomisk redovisning lämnas in. 
 

Beskrivning av ärendet
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har lämnat in skrivelse där de begär en förlustgaranti 
på minst 75 000kr för buss- och tågtrafiken inför Tågdagarna 2020 samt ett ekonomiskt 
bidrag på 85 000kr.

Kommunstyrelsen beslutade inför Tågdagarna 2018 och 2019 att bevilja Landeryds 
Järnvägsmuseum en förlustgaranti för tåg- och busstrafiken. Föreningen har inte behövt 
utnyttja förlustgarantin under varken 2018 eller 2019 eftersom försäljningen av tågbiljetter har 
resulterat i ett överskott.

Handlingar i ärendet
 §10 KSAU Begäran om ekonomiskt bidrag samt förlustgaranti Tågdagarna 2020
 Tjänsteskrivelse Begäran om medel och förlustgaranti
 Skrivelse Angående Tågdagarna 2019 och 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan från Landeryds Järnvägsmuseum om 
förlustgaranti på max 75 000 kr för tåg- och busstrafiken under Tågdagarna i Landeryd 2020. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2020.

Eventuell förlustgaranti betalas ut efter att en särredovisning för tåg- och busstrafiken har 
skickats till Hylte kommun.
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Kommunstyrelsen beslutar att anslå ett bidrag om 85 000 kr till Landeryds Järnvägsmuseum 
för tågdagarna i Landeryd för 2020. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2020.

 
Yrkande 
Lennart Ohlsson (C) yrkar: Inför ett beslut om ekonomiskt stöd kommande år ska en 
ekonomisk redovisning lämnas in. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Lennart Ohlssons yrkande, vilket 
ordförande finner att kommunstyrelsen gör. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum

Paragrafen är justerad
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§28

Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder 
(2020 KS0041)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsnämndens önskan om översyn och uppmanar 
omsorgskontoret att tillsammans med kultur- och folkhälsokontoret att genomföra denna 
översyn/utredning och ta hjälp av de kontor som behövs för att genomföra utredningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 9 april 2019 omsorgsnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag utreda tillägg i § 4, fjärde stycket: "Omsorg om barn och vuxna 
med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där tillägget föreslås vara: "samt i särskilda fall för 
barn med funktionshinder under 18 år enligt SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453)".

Omsorgsnämnden har nu ett protokollsutdrag där nämnden beskriver att ett eventuellt tillägg 
inte bara påverkar nämndens verksamhet, utan även barn- och ungdomsnämndens och kultur- 
och folkhälsonämndens verksamheter. Nämnden uppmanar därför kommunstyrelsen att 
tillsätta en övergripande utredning om vad ett tillägg i omsorgsnämndens reglemente kring 
utökat ansvar för barn med funktionshinder kan ha för påverkan på kostnader, organisation, 
rutiner och beslutsgång.

Sen uppdraget gavs i april 2019 har IFO barn och unga flyttas från barn- och 
ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. Därför bör utredningen göras av 
omsorgsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. Men ser nämnderna att de behöver 
involvera andra nämnder/kontor för att göra översynen är nämnderna välkomna att göra det.

Handlingar i ärendet
 §11 KSAU Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder
 Tjänsteskrivelse uppdrag utökat ansvar för barn med funktionshinder
 §88 ON Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder
 Tjänsteskrivelse OK - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsnämndens önskan om översyn och uppmanar 
omsorgskontoret att tillsammans med kultur- och folkhälsokontoret att genomföra denna 
översyn/utredning och ta hjälp av de kontor som behövs för att genomföra utredningen.
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Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§29

Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1:125 
(2019 KS0372)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen avstyckning av fastigheten Västra Hylte 
1:125.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 3 september 2019 kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram förslag på lämplig avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1:125 för egen 
fastighetsbildning för gamla realskolan. Kommunledningskontoret har även i uppdrag ta fram 
ett prospekt för att förbereda för en extern försäljning av gamla realskolan via mäklare.

Det finns nu ett förslag på lämplig avstyckning.

Handlingar i ärendet
 §13 KSAU Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1:125
 Tjänsteskrivelse Förslag på avstyckning fastighet Västra Hylte 1:125 (gamla 

realskolan)
 Karta Förslag på avstyckning Gamla Real

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen avstyckning av fastigheten Västra Hylte 
1:125.

Paragrafen är justerad
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§30

Remiss - Regional Cykelplan 2020-2029 
(2020 KS0028)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på remissyttrande som sitt eget och skickar det till Region 
Halland med följande ändring: 
Vi prioriterar GC-väg från Bruksgatan/Stationen längs Hässlehultsgatan till Kolaregatan.
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet
Med Regional Cykelplan 2020-2029 vill Region Halland tydliggöra vägval, mål 
och prioriteringar för hur framtida cykelsatsningar kan användas som ett medel för att nå 
regionala utvecklingsmål. Cykelplanens fokus ligger på att utveckla cyklingen i Halland. I 
planen föreslås således allt ifrån beteende och attitydpåverkansinsatser till 
infrastrukturåtgärder.

Ambitionen är att Regional Cykelplan 2020-2029 ska utgöra grunden för ett gemensamt 
halländskt cykelutvecklingsarbete. Ett arbete som handlar om att prioritera cykel som 
trafikslag på såväl regional som kommunal nivå för att öka cyklingen i hela Halland.

Kommunledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett 
förslag på remissyttrande. För att passa kommunstyrelsens sammanträdestider har kommunen 
fått förlängd svarstid. Remissyttrandet ska skickas in senast den 19 februari.

Handlingar i ärendet
 §7 TU Remiss - Regional Cykelplan 2020-2029
 Tjänsteskrivelse - Regional Cykelplan 2020-2029, remisssvar
 Ärendebeskrivning - Remissyttrande, regional cykelplan 2020-2029
 Missiv - Remiss, Regional Cykelplan 2020-2029
 Regional Cykelplan 2020-2029

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på remissyttrande som sitt eget och skickar det till Region 
Halland.

 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar: Vi prioriterar GC-väg från Bruksgatan/Stationen längs 
Hässlehultsgatan till Kolaregatan.
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Krister Mattsson (S), Lisa Mogren (V), Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) , 
Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och Rolf Näslund (M) yrkar bifall till Lennart 
Ohlssons yrkande. 
 
Ärendet ajourneras 10:55 - 11:00. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer tillväxtutskottets förslag till beslut mot Lennart Ohlssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lennart Ohlssons yrkande. 

Beslutet skickas till 
regionen@regionhalland.se (protokollsutdrag och ärendebeskrivning)

Paragrafen är justerad
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§31

Överklagande översiktsplan för Hylte kommun 
(2019 KS0537)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat förslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 28 november 2019 översiktsplan för kommunen. Beslutet har 
överklagats till förvaltningsrätten som nu begärt att kommunen ska yttra sig i målet. Ett 
förslag till yttrande har tagits fram av kommunledningskontoret.

Handlingar i ärendet
 §12 KSAU Yttrande kring överklagande av översiktsplan för Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse; yttrande avseende överklagad översiktsplan
 Yttrande ÖP
 Begäran om yttrande - Överklagande översiktsplanen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat förslag till yttrande.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Rolf Näslund (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag 
till yttrande. 
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) och Lennart Ohlsson (C) deltar inte i beslutet och lämnar följande 
protokollsanteckning: 
I kommunallagen 13 kap 8 §, 2 st står att ett överklagat beslut upphävs om beslutet rör något 
som inte är en angelägenhet för kommunen och regionen. I arbetet med Översiktsplanen och 
vid beslutet har Centerpartiet hävdat att vi inte ska binda oss vid någon maxhöjd för 
vindkraftverk, då detta regleras i lagstiftning och av kontrollmyndigheten Länsstyrelsen. Vi 
menar att det inte är en angelägenhet för kommunen. Med denna bakgrund väljer vi att inte 
delta i beslutet kring yttrandet till förvaltningsrätten.

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg

Paragrafen är justerad
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§32

Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförande av 
åtgärdsprogram 2019 
(2020 KS0090)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner enkätsvaren.

Beskrivning av ärendet
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella 
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de 
myndighetsspecifika åtgärderna, ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i 
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om sitt genomförande av sina 
respektive åtgärder.

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder för att bedöma 
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej. 
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2021-2027.

Rapporteringen sker genom att svara på en enkät, som efter vattenmyndigheternas önskemål 
ska samordnas genom kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret har svarat på enkäten.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförande av 

åtgärdsprogram 2019
 Enkätsvar Hylte kommun
 Missiv - Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogram 

2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner enkätsvaren.

Beslutet skickas till 
Vattenmyndigheten

Paragrafen är justerad
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§33

Krav vid utbetalning av ekonomisk bidrag 
(2020 KS0104)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att frågan tas med till samrådet med kultur- och folkhälsonämnden 
i mars. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD), med hjälp av Rolf Näslund (M), väcker ärendet om krav vid utbetalning 
av ekonomisk bidrag. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden fick vid sitt senaste sammanträde information om att det har 
tagits ett tjänstepersonsbeslut om att IFO Vuxen inte ska ställa några motkrav vid utbetalning 
av försörjningsstöd.
 
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Frågan tas med till samrådet med kultur- och folkhälsonämnden i 
mars. 

Paragrafen är justerad
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