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Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Lisa Mogren (V)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-12-01
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-15:45

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (digitalt), 
Stina Isaksson (SD) (digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 
Krister Mattsson (S) (digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) (digitalt), Lisa Mogren (V) 
(digitalt), Håkan Bengtsson (C) (digitalt), Hanna Kjellin (S) (digitalt), Rolf 
Näslund (M) (digitalt), Fredrik Engberg (L) (digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare Bo Wahlén (V) (digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (digitalt) §§213-227

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef) §§204-224
Lars Tingsmark (ekonomichef (digitalt)) §§204-224
Therese Reuter (stabchef krisledningsstab (digitalt)) §206
Jenny Hagesjö (kanslichef (digitalt)) §§204-223

Utses att justera Anna Roos (C)
Lisa Mogren (V)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§204-227
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§204 Val av justerare

§205 Godkännande av ärendelista

§206 Information och rapporter

§207 Delegeringsredovisning

§208 Meddelanden

§209 Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd

§210 Kapitalinsats till Kommuninvest

§211 Redovisning av partistöd 2019

§212 Nyckeltal för Hylte kommun

§213 Revidering av riktlinjer för resultatutjämningsreserven

§214 Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020

§215 Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos efter 10 månader

§216 Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos efter 10 månader

§217 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 10 månader

§218 Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall

§219 Avräkning barn- och elevantal 2020

§220 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2021

§221 Fyllnadsval kommunstyrelsen - tillväxtutskottet

§222 Fyllnadsval kommunstyrelsen - brottsförebyggande rådet

§223 Gåva till medarbetare

§224 Anställning av utvecklings- och hållbarhetschef

§225 Anställning av kommunchef

§226 Tillförordnad kommunchef

§227 Anställning av kanslichef
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§204

Val av justerare 
(2020 KS0008)

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

Paragrafen är justerad
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§205

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan. 

Paragrafen är justerad
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§206

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbete med Covid-19
Therese Reutér, kommunens stabschef under krisarbetet med Covid-19, informerar om 
kommunens arbete under pandemin.  
 
Hemsjukvårdsavtal
Ronny Löfquist (S) informerar om förhandlingarna kring nytt hemsjukvårdsavtal. 
 
Utvecklingsarbete med fackliga organisationer
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar kring det utvecklingsarbete som pågår med de 
fackliga organisationerna. 
 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§207

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
 Ordförandebeslut Överklagan av beslut om Trafikverkets föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län
 Överklagan av beslut om Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 

26 i Jönköpings län den 19 november 2020
 Redovisning av delegeringsbeslut anställningar oktober 2020

Paragrafen är justerad
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§208

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
 Beslut kommuntal 2021 Hallands län

Paragrafen är justerad
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§209

Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd 
(2020 KS0364)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000 
000 kr. Finansiering sker via minskning av egna kapitalet. 

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har vid sammanträdet 2020-10-22 §87 beslutat att begära 
tilläggsanslag på 6 miljoner till ekonomiskt bistånd. I prognosen efter nio månader uppvisar 
kultur- och folkhälsonämnden ett underskott om 10 250 000 kr varav ett underskott inom 
ekonomiskt bistånd om 6 000 000 kr.

Av de centrala reserver som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen förfogar över vid 
detta datum uppgår kommunfullmäktiges reserv till 1 819 000 kr och för kommunstyrelsen 
reserv uppgår till 1 054 000 kr, vilket innebär att varken kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsens reserver täcker begäran om tilläggsanslag från kultur- och 
folkhälsonämnden.

Det budgeterade överskottsmålet (budgeterat eget kapital) för Hylte kommun uppgår till 6 675 
000 kr vilket möjliggör ett tilläggsanslag om 6 000 000 kr. I detta fall innebär det ingen 
förändring på det redovisade resultatet eftersom det endast är en omfördelning av 
budgetanslagen inom Hylte kommun.

Kommunfullmäktige bör dock överväga vikten av det budgeterade överskottsmålet och de 
finansiella nyckeltalen i samband med beslutet.

I detta ärende lämnar inte kommunledningskontoret något förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §180 KSAU Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
 Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
 Tjänsteskrivelse prognos 2020 KFN efter 9 månader(217149)
 Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader kultur- och folkhälsonämnden(217150)
 §87 KFN Prognos efter nio månader kultur- och folkhälsonämnden(217148)
 Prognos 2020 KFN efter 9 månader - drift(217151)

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000 
000 kr. Finansiering sker via minskning av egna kapitalet. 
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Rolf Näslund (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
Vi anser att det i bokslutet ska vara tydligt var underskott uppstår. Från nästa budgetår 
föreslås försörjningsstöd att undantas från resultatbalansering, så hade vi kunnat göra redan 
nu.

Paragrafen är justerad
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§210

Kapitalinsats till Kommuninvest 
(2020 KS0360)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 
och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt belopp om 1 300 kr/invånare år 2024.

Beskrivning av ärendet
I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomiska förening förlagslån från de kommuner 
och regioner som var medlemmar. Förlagslånet motsvarade 1 miljard kronor. Syftet med 
förlagslånet var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan 
på att kapitalet genom medlemsinsatser skulle öka till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen

Genom regeländringar får det befintliga fölagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitalisering av Kommuninvest. Förlagslånen kommer därför att återbetalas 
till  medlemmarna. För Hylte kommun innebär detta att 9 250 200 kr återbetalas.

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest 
Ekonomiska förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering.

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i 
Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med 
nuvarande antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests 
egen utlåningsprognos och ett antagande om en successiv ökning av antalet medlemmar, så 
har Kommuninvestkoncernen behov att öka sitt kapital.

Finansinspektionen har i skrivelse till Kommuninvest bedömt att Kommuninvestkoncernen 
och Bolaget fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet 
och inspektionen bedömer att Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett 
kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Förslaget som beslutades av föreningsstämman innebär att kommunernas insatskapital ökar 
från 900 till 1300 kronor per invånare och att beslutet att öka insatskapitalet hos 
medlemskommunen kopplas till en trappa som ska vara uppnådd i slutet av 2024. Med 
nuvarande prognoser är bedömningen att insatstrappan ökar enligt nedan:
Insatskapital     År
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1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

Förslaget bygger på nuvarande prognoser om utlåningstillväxt. Om tillväxten inte ökar i den 
omfattning som prognosticerats så har föreningsstyrelsen mandat att besluta om lägre 
insatsnivåer om det visar sig att de högre nivåerna på insatskapital inte behövs.

För Hylte kommun innebär detta att ny insatsnivå blir:
- 10 278 000 kr år 2021 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 1 027 800 kr
- 11 305 800 kr år 2022 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 2 055 600 kr
- 12 333 600 kr år 2023 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 3 083 400 kr
- 13 361 400 kr år 2024 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 4 111 200 kr

Handlingar i ärendet
 §179 KSAU Kapitalinsats till Kommuninvest
 Kapitalinsats till Kommuninvest
 Kapitalisering insatser KI

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 
och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt belopp om 1 300 kr/invånare år 2024.

Paragrafen är justerad
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§211

Redovisning av partistöd 2019 
(2019 KS0085)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ta del av redovisningen 
av partistöd för 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta samtliga partier i fullmäktige ska 
få partistöd 2021.
 

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.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 16 juni 2020 att lätta på kraven på 
redovisningarna för hur partistödet har använts 2019 med anledning av att flera partier inte 
hann ha sina årsmöten innan myndigheternas rekommendationer utifrån Covid19-pandemin 
kom. De lättade kraven innebär att partierna behöver lämna verksamhetsberättelsen eller en 
skriftlig redovisning som är underskriven av ordförande och kassör. Partierna behöver också 
lämna in en skriftlig redovisning från partiets särskilt utsedda granskare av 
partistödsanvändningen eller partiets revisor.

Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller de lättade kraven.

Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få 
partistöd 2021.
 

Handlingar i ärendet
 §176 KSAU Redovisning av partistöd 2019
 Tjänsteskrivelse Redovisningar partistöd 2019 och utbetalning partistöd 2021
 Sammanställning Redovisning partistöd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ta del av redovisningen 
av partistöd för 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta samtliga partier i fullmäktige ska 
få partistöd 2021.
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Paragrafen är justerad
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§212

Nyckeltal för Hylte kommun 
(2020 KS0365)

Beslut
Ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att uppdatera underlaget. 

Beskrivning av ärendet
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
Styrmodellen kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder och styr kommunen mot 
god ekonomisk hushållning. Hylte kommuns styrmodell bygger på resultatstyrning. 
Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr kommunen utifrån de mål som de sätter 
upp och de kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska uppnå. Kommunfullmäktige 
har med utgångspunkt i kommunens styrmodell beslutat om såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Bifogad handling redogör förslag på revidering av KF nyckeltal till 2021 och framåt samt 
plan för finansiella nyckeltal perioden 2021-2024.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Nyckeltal KF 2021 och framåt
 Sammanställning nyckeltal KF 2021 och framåt

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att 
uppdatera underlaget. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutat att återremittera ärendet. 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§213

Revidering av riktlinjer för resultatutjämningsreserven 
(2020 KS0361)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven 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 
nerdragningar 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.

Kommunfullmäktige beslutade om revidering av resultatutjämningsreserven i november 2019 
som inte riktigt ligger i nivå med kommunallagens minimikrav. Detta beslut innebär att Hylte 
kommun följer kommunallagens minimikrav avseende hantering av 
resultatutjämningsreserven.

Handlingar i ärendet
 §178 KSAU Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserven (RUR)
 Revidering av riktlinjer för resultatutjämningsreserv
 Revidering riktlinjer resultatutjämningsreserv 2020 korr 3 nov efter KSAU

Paragrafen är justerad
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§214

Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020 
(2020 KS0381)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna enligt nedan 
fördelning för ökade lönekostnader till följd av ett nytt löneavtal.
- Kommunfullmäktige med 7413 kr
- Kommunstyrelsen med 520 974 kr
- Räddningsnämnden 168 906 kr
- Samhällsbyggnadsnämnden 544 209 kr
- Kultur- och folkhälsonämnden 1 153 880 kr
- Barn- och ungdomsnämnden 2 676 108 kr
- Omsorgsnämnden 2 548 511 kr
Summa: 7 620 000 kr
 
Kommunstyrelsen föreslår att tilläggsanslaget finansieras genom att ianspråkta 7 620 000 kr 
från posten löneavtal i budget 2020.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2020 finns budgeterat 7 620 tkr i finansieringen med benämningen löneavtal. 
Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader 
till följd av löneavtalsrörelsen 2020.
 
Centrala löneförhandlingar för 2020 är klara och lokala förhandlingar pågår. Kompensation 
för lönepåslag per nämnd är beräknad i relation till budgeterade personalkostnader för 2020. I 
beräkningen är taxefinansierade verksamheter exkluderade.
 
 
Nämnd                                      Kompensation
Kommunfullmäktige                          7 413 kr
Kommunstyrelsen                          520 974 kr
Räddningsnämnden                       168 906 kr
Samhällsbyggnadsnämnden            544 209 kr
Kultur- och folkhälsonämnden      1 153 880 kr
Barn- och ungdomsnämnden        2 676 108 kr
Omsorgsnämnden                       2 548 511 kr
Summa  7 620 000 kr

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av avsatta medel i finansieringen
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna enligt nedan 
fördelning för ökade lönekostnader till följd av ett nytt löneavtal.
·        Kommunfullmäktige med 7413 kr
·        Kommunstyrelsen med 520 974 kr
·        Räddningsnämnden 168 906 kr
·        Samhällsbyggnadsnämnden 544 209 kr
·        Kultur- och folkhälsonämnden 1 153 880 kr
·        Barn- och ungdomsnämnden 2 676 108 kr
·        Omsorgsnämnden 2 548 511 kr

Paragrafen är justerad
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§215

Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos 
efter 10 månader 
(2020 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna prognosen efter 10 månaders utfall.  

Beskrivning av ärendet
Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en 
negativ avvikelse mot budget med 3 901tkr för 2020. Avvikelsen motsvarar 7,7 procent av 
kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 4 401tkr. Avvikelsen motsvarar 8,8 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 52 377tkr, vilket 
ger en positiv avvikelse mot budget med 25 104tkr. Avvikelsen motsvarar 32 procent av 
investeringsbudgeten.
 

Handlingar i ärendet
 §181 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Prognos efter 10 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 10 månader
 Prognos KS efter 10 månader - drift
 Prognos KS efter 10 månader - investeringar
 Prognos KS efter 10 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§216

Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos 
efter 10 månader 
(2020 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosen efter 10 månaders utfall. 

Beskrivning av ärendet
Efter 10 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en positiv avvikelse på 300 tkr 
mot budget för 2020.
 
Efter 10 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 263 tkr under 
2020. Det innebär att man prognostiserar att använda alla tilldelade investeringsmedel.
 

Handlingar i ärendet
 Prognos RN efter 10 månader - tjänsteskrivelse
 §182 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos efter 10 

månader
 Prognos RN efter 10 månader - investering
 Prognos RN efter 10 månader - drift
 Prognos RN efter 10 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§217

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 10 
månader 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna prognosen efter 10 månaders utfall.  
 
Från och med nästa prognos ska den långfristiga låneskulden redovisas vid varje 
prognostillfälle.  

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2020 beräknas uppgå till 13,7 mkr, vilket är en förbättring med 0,5 
mkr sedan förgående prognos. Det som främst bidrar till den positiva avvikelsen är tillfälliga 
statsbidrag som är kraftigt utökade till följd av pågående pandemi.

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 13,7 mkr.

Under 2019 förändrades kommunens likvida medel med 21,5 mkr från 36,5 mkr till 15 mkr. 
Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga 
investeringstakt. Under 2020 förväntas likviditetsnivån öka med 33,8 mkr till 48,8 mkr tack 
vare utökad belåning och ett starkt resultat.

Handlingar i ärendet
 §183 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Prognos efter 9 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2020 Hylte kommun efter 10 månader
 Prognos 2020 Hylte kommun efter 10 månader

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

 
Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar att från och med nästa prognos ska den långfristiga låneskulden 
redovisas vid varje prognostillfälle.  
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Håkan Bengtssons yrkande. 
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna prognosen, vilket ordförande finner att 
kommunstyrelsen gör.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218

Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall 
(2020 KS0388)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte begära in prognoser från nämnderna avseende november 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Till följd av Corona pandemins utveckling i samhället och de restriktionerna kring möten 
inom Hylte kommun avråder kommunledningskontoret att tjänstepersonerna träffas kring 
prognosarbetet för november 2020. Även om merparten av möten sker digitalt är de tekniska 
förutsättningar inte de bästa för att möjliggöra bra och effektiva möten digitalt. Ytterligare en 
orsak till att ställa in prognosarbetet i november är de förseningar som uppstått i samband med 
arbetet av REP 2021-2024.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Prognos november 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte begära in prognoser från nämnderna avseende november 
2020. 

 
Yrkande
Rolf Näslund (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219

Avräkning barn- och elevantal 2020 
(2020 KS0362)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte justera barn- och ungdomsnämndens budgetram 2020 
baserat på avräkningen avseende förändrat barn- och elevantal 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avstämning av förändrad befolkningsutveckling 
innevarande år ska göras.

Avräkningen för vårterminen baseras på befolkningsstatistik från SCB per 2020-03-31 och 
höstterminen per 2020-09-30.

Avstämningen för vår- och hösttermin visar en minskning avseende befolkningen i 
grundskoleålder och en ökning av barn i förskoleålder jämfört med volymberäkningarna som 
gjordes inför REP 2020.

Befolkningen i grundskoleålder var 26 färre i mars och 23 färre i september. Befolkning i 
förskoleålder var 48 fler i mars och 36 färre i september. De ekonomiska konsekvenserna vid 
justering av budgetramar blir – 2 935 000 kr avseende grundskolan och + 613 000 kr 
avseende förskolan.

Barn- och ungdomsnämnden har gjort genomgripande effektivisering under året och det är 
fortsatt viktigt att upprätthålla en god arbetsmiljö för såväl personal och elever/barn i 
grundskolan och förskolan. Hylte kommun har erhållit ökade statsbidrag under 2020 för att 
tillgodose de konsekvenser som Covid-19 medfört. En justering av barn- och 
ungdomsnämndens budgetram 2020 till följd av elevavräkningen medför ytterst få 
konsekvenser för den totala ekonomin.

Handlingar i ärendet
 §177 KSAU Avräkning barn- och elevantal 2020
 Avräkning barn- och elevantal 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte justera barn- och ungdomsnämndens budgetram 2020 
baserat på avräkningen avseende förändrat barn- och elevantal 2020.
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Att kommunsstyrelsen i första hand följer det uppgjorda regelverk som 
finns, om yrkandet faller yrkar jag att regelverket tas bort.
 
Håkan Bengtsson (C) och Rolf Näslund yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
 
Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Anna Roos 2:a-handsyrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos förstahandsyrkande om 
att följa regelverket. Ordförande finner att kommunstyrelsen arbetsutskottet beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande ställer därefter Anna Roos andrahandsyrkande om att ta bort regelverket. mot 
Ronny Löfquists avslagsyrkande Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Ronny Löfquists avslagsyrkande. 
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Rolf Näslund (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
När det finns ett regelverk för avräkning av barn- och elevantal bör det användas, både när 
antalet ökat och när det minskat. Om regelverket inte fungerar är det bättre att omarbeta det 
eller ta bort det än att gång på gång göra avsteg från regelverket.
 
 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2021 
(2020 KS0351)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott                        Kommunstyrelsen
2 februari                                                               16 februari
9 mars                                                                   23 mars
30 mars                                                                 13 april
27 april                                                                  11 maj
25 maj                                                                   8 juni
17 augusti                                                              31 augusti
14 september
28 september                                                         5 oktober
12 oktober                                                             28 oktober (obs torsdag)
2 november                                                           16 november
30 november                                                         14 december

Tillväxtutskottet                                                    Personalutskott
9 februari                                                              25 januari
6 april                                                                   29 mars
1 juni                                                                    17 maj
7 september                                                          30 augusti
9 november                                                           18 oktober
7 december                                                           6 december

Övriga sammanträdesdatum
2 mars Uppstart nuläge/omvärld
6 september Heldag utifrån nämndernas analyser (obs måndag)
21-24 september REP-beredningar

Samråd
23 mars (i samband med kommunstyrelsens sammanträde)
5 oktober (i samband med kommunstyrelsens sammanträde)

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2021. Förslaget 
är framtaget tillsammans med kommunens ledningsgrupp. Kommunledningskontoret och 
kommunens ledningsgrupp har tittat på de ekonomiska processerna för att få tiderna i 
processerna att stämma överens med varandra, från att kontoren/nämnderna kan börja arbeta 
tills att ärendet behöver tas i kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen.
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Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §184 KSAU Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott
 Tjänsteskrivelse sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2021

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott                        Kommunstyrelsen
2 februari                                                               16 februari
9 mars                                                                   23 mars
30 mars                                                                 13 april
27 april                                                                  11 maj
25 maj                                                                   8 juni
17 augusti                                                              31 augusti
14 september
28 september                                                         5 oktober
12 oktober                                                             28 oktober (obs torsdag)
2 november                                                           16 november
30 november                                                         14 december

Tillväxtutskottet                                                    Personalutskott
9 februari                                                              25 januari
6 april                                                                   29 mars
1 juni                                                                   17 maj
7 september                                                          30 augusti
9 november                                                          18 oktober
7 december                                                          6 december

Övriga sammanträdesdatum
2 mars Uppstart nuläge/omvärld
6 september Heldag utifrån nämndernas analyser (obs måndag)
21-24 september REP-beredningar

Samråd
23 mars (i samband med kommunstyrelsens sammanträde)
5 oktober (i samband med kommunstyrelsens sammanträde)

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221

Fyllnadsval kommunstyrelsen - tillväxtutskottet 
(2020 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen utser Jennie Cederholm Björklund (C) som ersättare i tillväxtutskottet för 
resten av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har blivit befriad från sitt uppdrag i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behöver därför göra ett fyllnadsval för platsen som ersättare i 
tillväxtutskottet.

Handlingar i ärendet
 §186 KSAU Fyllnadsval tillväxtutskottet
 Tjänsteskrivelse fyllnadsval tillväxtutskottet

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Jennie Cederholm Björklund (C) som ersättare i tillväxtutskottet för 
resten av mandatperioden.

Paragrafen är justerad
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§222

Fyllnadsval kommunstyrelsen - brottsförebyggande rådet 
(2020 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Erika Erlingson (C) som ersättare i brottsförebyggande rådet 
för resten av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen behöver därför genomföra ett fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
brottsförebyggande rådet.

Handlingar i ärendet
 §187 KSAU Fyllnadsval - ersättare i brottsförebyggande rådet
 Tjänsteskrivelse fyllnadsval brottsförebyggande rådet

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Erika Erlingson (C) som ersättare i brottsförebyggande rådet 
för resten av mandatperioden.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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§223

Gåva till medarbetare 
(2020 KS0391)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en julgåva på 1200 kr per medarbetare. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens reserv 2020. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att dela upp summan 1200kr på ett antal valörer.

Beskrivning av ärendet
Liksom samhället i övrigt har arbetet i Hylte kommun under 2020 i stor utsträckning präglats 
av covid-19. Medarbetare i kommunen har ständigt fått anpassa arbetet till nya direktiv och 
riktlinjer.

Kommunledningskontoret har tagit fram underlag för tackgåva till alla medarbetare. 
Beräkningen utgår från olika belopp på tackgåva i form av presentkort att använda hos de 
lokala näringsidkarna i kommunen.

Härutöver har Hylte kommun till alla medarbetare redan beslutat om 95 kr att användas till 
inköp av lunch eftersom den planerade jultallriken fått ställas in.

Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. Kommunstyrelsen har att besluta 
om medarbetare i Hylte kommun ska uppmärksammas genom en tackgåva, utöver de redan 
överenskomna 95 kr.
 

Handlingar i ärendet
 Tackgåva till kommunens anställda
 Underlag tackgåva

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:  Kommunstyrelsen beslutar om en julgåva på 1200 kr per 
medarbetare. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2020. Kommunledningskontoret 
får i uppdrag att dela upp summan 1200kr på ett antal valörer.
 
Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L), Anna Roos (C), Stina 
Isaksson (SD), Håkan Bengtsson  yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
 
Ajournering 14:55 -15:00 samt 15:10-15:15. 
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
 

Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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§224

Anställning av utvecklings- och hållbarhetschef 
(2020 KS0384)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Tove Olsson (xxxxx) som utvecklings- och 
hållbarhetschef.
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en utvecklings- och hållbarhetschef.

En rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut samverkades med de fackliga 
organisationerna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Anställning utvecklings- och hållbarhetschef

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att Tove Olsson anställs som utvecklings- och hållbarhetschef. 
 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§225

Anställning av kommunchef 
(2020 KS0181)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Emma Gröndahl som kommunchef permanent. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 24 april 2020 att utse Emma Gröndal som tillförordnad 
kommunchef under perioden 2020-05-01-2021-07-31.
 
Emma Gröndahl föreslås nu få en permanent tjänst om kommunchef.
 
Förslaget är samverkat och MBL-förhandlat under november månad med de fackliga 
organisationerna.

Handlingar i ärendet
 Ärendebeskrivning Kommunchef(218747) (0)
 Protokoll riskbedömning 201104 11 § MBL Förordnande av kommunchef och 

tillförordnad kommunchef
 Protokoll riskbedömning 201112 11 § MBL förordnande kommunchef och 

tillförordnad kommunchef - kommunal
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att Emma Gröndahl ska anställas som kommunchef permanent. 
 
Anna Roos (C) yrkar att tjänsten annonseras ut för att kommunchef ska anställas i konkurrens 
med andra.
 
Lisa Mogren (V), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L) yrkar 
bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
 
Håkan Bengtsson (C), Rolf Näslund (M), Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos 
yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
utannonsering av tjänsten. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Protokollsanteckning
Anna Roos, Stina Isaksson (SD), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C) lämnar följande 
protokollsanteckning:
Vid rekrytering anser vi att alla kommunala tjänster ska lysas ut så att alla har chans att söka 
och att den som erbjuds tjänsten ska ha fått den i konkurrens med andra. Vi är kritiska till 
hanteringen av rekryteringen. Dock ställer vi oss bakom Emma Gröndahl som person på 
tjänsten.
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§226

Tillförordnad kommunchef 
(2020 KS0181)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förordna Lars Tingsmark som tillförordnad kommunchef. 

Beskrivning av ärendet
Emma Gröndahl föreslås få en permanent tjänst om kommunchef. Men Lars Tingsmark, 
ekonomichef, föreslås utses till tillförordnad kommunchef för att kunna gå in som Emmas 
ersättare.
 
Förslaget är samverkat och MBL-förhandlat under november månad med de fackliga 
organisationerna.

Handlingar i ärendet
 Ärendebeskrivning Kommunchef(218747) (0)
 Protokoll riskbedömning 201112 11 § MBL förordnande kommunchef och 

tillförordnad kommunchef - kommunal
 Protokoll riskbedömning 201104 11 § MBL Förordnande av kommunchef och 

tillförordnad kommunchef
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) att Lars Tingsmark ska utses till tillförordnad kommunchef. 
 
Rolf Näslund (M), Stina Isaksson (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Hanna Kjellin (S), Anna Roos 
(C), Fredrik Engberg (L), Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C) 
yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

Paragrafen är justerad
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§227

Anställning av kanslichef 
(2020 KS0393)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jenny Hagesjö som kanslichef permanent. 

Beskrivning av ärendet
Emma Gröndahl har vid dagens sammanträde fått en permanent tjänst om kommunchef.

Under sin tid som tillförordnad kommunchef har Emma varit tjänstledig från sin tjänst 
som kanslichef. Jenny Hagesjö är anställd som tillförordnad kanslichef under 
Emmas tjänstledighet. Får Emma en permanent tjänst som kommunchef föreslås att Jenny får 
en permanent tjänst som kanslichef.

Jenny Hagesjö fick sin tjänst efter sedvanlig annonseringsprocess.

Handlingar i ärendet
 Ärendebeskrivning Kanslichef

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att Jenny Hagesjö anställs som kanslichef. 
 
Rolf Näslund (M). Stina Isaksson (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Fredrik Engberg (L), Hanna 
Kjellin (S), Håkan Bengtsson (C), Lisa Mogren (V), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm 
(KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.  
 

Paragrafen är justerad
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