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Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Tommy Edenholm (KV) Anna Roos (C) 
    

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-05-03   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkontoret 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 15:00-16:00 
  
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), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Hanna Kjellin (S), Johnny Winther 
(SD), Jennie Cederholm Björklund (C)  ersätter Håkan Bengtsson (C), Thomas 
Flystam (M)  ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bo Wahlén (V) 
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Charlotta Lindahl (VD Hyltebostäder) §90 

  
Utses att justera Tommy Edenholm (KV) 

Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§88-90 
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ÄRENDELISTA 
§88 Val av justerare 

§89 Godkännande av ärendelista 

§90 Ställningstagande utökad investering av nybyggnation korttidsboende Bäckgatan 
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§88 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§89 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§90 

Ställningstagande utökad investering av nybyggnation 
korttidsboende Bäckgatan  
(2022 KS0193) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka Stiftelsen Hyltebostäders utökade 
investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan. 

Beskrivning av ärendet 
2018-03-15 beslutade Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om medel för byggnationen 
av ett korttidsboende. Ställningstagandet inhämtades från kommunfullmäktige i enlighet med 
§6 stiftelseförordnandet då investeringen översteg 200 prisbelopp. Enligt dagens basbelopp 
motsvarar det 9 660 000 kronor. 
  
Eftersom Stiftelsen Hyltebostäder befinner sig i en tvist gentemot tidigare upphandlad 
entreprenad har beslut tagits att upphandla ny entreprenad för att färdigställa korttidsboendet. 
Stiftelsen Hyltebostäder har räknat fram vad det nya anbudet medför i fördyringar. Då ärendet 
är kopplat till stiftelseförordnandet och allmännyttan så har kommunledningskontoret inte 
granskat de inkomna siffrorna i sig. Stiftelsen Hyltebostäder beräknar att det krävs 7 215 000 
kronor i tilläggsanslag för att färdigställa projektet. 
  
Enligt Stiftelseförordnandet §6 ska Kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas såvitt 
avser investeringsobjekt överstigande 200 prisbasbelopp eller övriga frågor av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Sammantaget medför det att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser fördyringen. Kommunledningskontoret förslår att 
Stiftelsen Hyltebostäders utökade investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan ska 
tillstyrkas. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ställningstagande om utökad investering av nybyggnation 

korttidsboende Bäckgatan 
 Protokoll 2022-04-28 - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka Stiftelsen Hyltebostäders utökade 
investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till att tillstyrka 
Stiftelsen Hyltebostäders utökade investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan. 
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Protokollsanteckning 
Thomas Flystam (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Jag anser att beslutsunderlaget inte är så komplett så att det går att fatta ett beslut framför 
allt avseende information kring bankgarantin. Inför kommunfullmäktiges beslut behöver det 
finnas information om bankgarantin kan gå in och ta kostnader. 
 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Hyltebostäder 
Omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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