
K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
Kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2020-11-19
 

Tid: kl. 18:30
Plats: Forum, Hyltebruk

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

    

Micael Arnström (S) Susanne Ohlsson
Ordförande Sekreterare
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K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
Kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2020-11-19
 

1 Val av justerare (2020 KS0008)
Beslutsunderlag

 Tomt dokument för anteckningar
2 Godkännande av ärendelista (2020 KS0009)

Beslutsunderlag
 Tomt dokument för anteckningar

3 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte 
kommun - Beslut om skattesats 2021 (2019 KS0514)
Beslutsunderlag

 §187 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
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1  Val av justerare
2020 KS0008

Beslutsunderlag
   

3 (11)



2  Godkännande av ärendelista
2020 KS0009

Beslutsunderlag
   

5 (11)



3  Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte 
kommun - Beslut om skattesats 2021
2019 KS0514

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Krister Mattsson (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson 
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Hanna 
Kjellin (S), Johnny Winther (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S)
Erika Erlingson (C)
Lirim Mazreku (KV)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (tf. kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)

Utses att justera Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §187

1 (4)8 (11)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§187

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

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
- anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar 
och taxor) och punkterna i kommunledningskontorets förslag till beslut

- att fastställa skattesatsen till 21,45 kronor per skattekrona avseende år 2021
 
 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-
2024. 
 
Kommunledningskontoret har föreslagit följande till kommunfullmäktige i sin 
tjänsteskrivelse:
- att fastställa befolkningsprognosen åren 2021-2024 som ligger till grund för skatteprognosen 
till 10 700 invånare
- att ny/förändrad verksamhet finansieras inom respektive nämnds budgetram
- att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under 2021 ska användas för effektiviseringar 
samt förstärka resultatet
- att fastställa skattesatsen till 21,45 kronor per skattekrona avseende år 2021
- att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2021 samt plan för 2022-2024
- att godkänna framlagt förslag till balansbudget för åren 2021-2024
- att godkänna framlagt förslag till räkenskaper för åren 2021-2024
- att godkänna framlagt förslag om nya eller förändrade taxor inför 2021
- att fastställa förändringen av eget kapital för 2021 till xx tkr
- att anta flerårsplan 2022-2024 med finansiell inriktning med resultat om minst 1 % per år 
exklusive VA
- att befria kultur- och folkhälsonämnden för det ekonomiska resultat som uppstår under år 
2021 avseende ekonomiskt bistånd
- att fastställa budgetramen för ekonomiskt bistånd till 16 900 000 kr avseende år 2021
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §155 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
 REP 2021-2024 inför beredning
 Tidigare beslut
 Prioriteringar drift
 Barn- och ungdomsnämndens analyser
 Kultur- och folkhälsonämndens analyser
 Samhällsbyggnadsnämndens analyser
 Omsorgsnämndens analys
 §95 KF Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader
 §54 KS Projekt förfallna hus
 §26 TU Teknisk yrkesutbildning inom vuxenutbildningen
 Ansökan om kommunal medfinansiering Bonadsmuseum i Unnaryd
 Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2021 PDF
 Kultur- och hälsonämndens förslag på ändrad taxa
 Förslag VA-taxa 2021 inkl. belopp
 Förslag renhållningstaxa 2021
 Förslag Plan- och byggtaxa 2021
 Förslag taxa arrende - andra nyttjanderätter 2021
 Miljötaxa inkl. bilagor
 Förslag Felparkeringsavgifter 2021
 Jämförelser taxor samhällsbyggnadsnämnden
 Förslag Taxebestämmelser och taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

samt tillsyn
 Förslag avgifter för räddningstjänstens tjänster av servicekaraktär
 Beslutad investeringsplan 2021-2023
 Prioriteringar investeringar
 Samhällsbyggnadsnämndens behov av investeringar
 Barn- och ungdomsnämndens behov av investeringar
 Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbehov
 Barn- och ungdomsnämndens KF-nyckeltal
 BUDGETFÖRSLAG 2021 FRAMTID HYLTE 2.0
 REP 2021-2024 - räkenskaper Framtid Hylte 2.0
 REP 2021-2024 - investeringar Framtid Hylte 2.0
 Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2021

 
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor 
((räkenskaper, investeringar och taxor) och punkterna i kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Fredrik Engberg (L) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande. 
 
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M) och Stina Isaksson (SD) deltar inte i beslutet. 
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