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Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
(2019 KS0490)

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.

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


Yrkande Hylte rustar för framtiden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
51(104)
(2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Göran Edberg (S), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till yrkandet från Framtid Hylte 2.0.
Lennart Ohlsson (C) yrkar avslag på att Unnegården ska ingå i investeringsprgrammet.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på förslaget genom följande avslagsyrkande: Vi kan inte
låna pengar när vi inte är i en lågkonjuktur, konjunkturen är sämre men den kommer bli långt
mycket värre inom en framtid. Vi anser att det är farligt att använda upp dem nu. Ska man
låna 100 miljoner kr så skulle det isåfall exempelvis gå till att uppfylla lagkrav inom skolan.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena från Framtids Hylte, Lennart Ohlsson (C) och Stina Isaksson
(SD) mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Framtid Hylte.
Reservation
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för
Lennart Ohlsson (C).
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina
Isaksson (SD).

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
62(104)
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Hylte rustar för framtiden
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

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att beslutar genomföra
investeringsprojektet ”Hylte rustar för framtiden”
- Kommunstyrelsen uppdrag till kommunledningskontoret att presentera
direktiv för planering och förstudie till sammanträdet 2020-02-18
- Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.
För FRAMTID HYLTE 2.0
Ronny Löfquist (S)
Göran Edberg (S)
Bengt Åke Torhall (L)
Tommy Edenholm (KV)
Lisa Mogren (V)
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Kommunstyrelsen
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Investeringsbudget 2020-2023
(2019 KS0450)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på
investeringsbudget 2020-2023.

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

Handlingar i ärendet







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

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

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Anna Roos (C) yrkar om följande ändring av arbetsutskottets förslag till beslut:
-Förprojektering matsal/mottagningskök Elias Fries, 100 000 kr.
Stina Isaksson (SD) yrkar om följande ändringar av arbetsutskottets förslag till beslut:
Nedjustera IT investeringsram med:
- 2 000 000 kr digitalisering BUN
- 2 000 000 kr utrymme IT
- 1 700 000kr för digitalisering handlingsplaner
Uppjustera räddningsnämndens investeringsram med
- 500 000 kr för en motorspruta
- 200 000 kr för släp med kåpa och pallstaplare
Nedjustera arbets- och näringslivsnämndens investeringsram med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
10
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

- 360 000 kr för utlåningsstationer bibliotekten
Uppjustera samhällsbyggnadsnämndens investeringsram med
- 200 000 kr för tillgänglighetsanpassning badplatser
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om
matsal/mottagningskök på Elias Fries skola. Ordförande finner att kommunstyrelsen har
avslagit yrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om nedjustering digitalisering. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om nedjustering IT-ram. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om handlingsplaner IT. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om motorspruta. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om släp till räddningsnämnden. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om utlåningsstationer. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande
om tillgänglighetsanpassning badplatser. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit
yrkandet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson reserverar sig till förmån till yrkandena från Stina
Isaksson och Anna Roos.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§297

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Investeringsbudget 2020-2023
(2019 KS0450)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på
investeringsbudget 2020-2023.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige behöver ta beslut om investeringsbudget för 2020-2023.
Handlingar i ärendet







191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
Begäran investeringar Samhällsbyggnadsnämnden
Begäran investeringar Omsorgsnämnden
Begäran investeringar Barn- och ungdomsnämnden
Begäran investeringar Arbets- och näringslivsnämnden

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på investeringsbudget 20202023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14
2 (104)
(2)
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2020

INVESTERINGSBUDGET 2020-2023 TKR
KF Plan
2020

Förslag Beredning
Prel.
nämnd
ombudget

Förslag
budget
2020

KF Plan
2021

2021

Förslag Beredning
Förslag
nämnd
plan 2021

Förslag
KLG

2022

Förslag Beredning
nämnd

Förslag
plan 2022

Förslag
KLG

2023

Förslag Beredning
nämnd

Förslag
nämnd
2023

Kommunstyrelsen

49 025

-12 800

-3 725

15 900

48 400

10 650

31 700

-19 840

22 510

6 750

1 200

-425

7 525

6 750

1 200

14 500

22 450

Lokal- och fastighetsinvesteringar

42 325

-17 800

375

15 900

40 800

4 850

30 200

-20 640

14 410

4 750

200

-1 425

3 525

4 750

200

13 500

18 450

22 100

-5 500

4 600

0

21 200

100

15 000

-9 040

6 060

0

0

0

0

0

0

15 000

15 000

4 700
-100
-2 500
2 500

0
0

18 700
0
0
2 500

5 960

5 960
100
0

15 000

0
0
15 000

-400

3 300
3 300

Skolfastigheter
Kinnareds skola och förskola
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar
Rydö skola renovering
Rydö skola energikonvertering

14 000
100
8 000

-5 500

Omsorgsfastigheter
Sjölunda uppvärmning
Utrustning korttidsboende LSS, ON

400

0

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utrymme upprustning idrottsplatser
Gamla hallen renovering - förstudie

575
500
75

0

19 250
15 000
200
2 800
500
500
250

Övriga förvaltningsfastigheter
Unnaryds brandstation
Utrymme kommersiella fastigheter
Utrymme verksamhetsfastigheter
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system
Utrymme tillgänglighetsanpassning
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder
Örnaskolans kök och lagerhållning
Kommersiell lokal - Bamboo
Ridhus - snörasskydd
IT-investeringar
Digitalisering, BUN
IT investering, BUN (flyttad till raminvestering, BUN)
Utrymme IT
Digitalisering - handlingsplaner
Övrigt
Markinköp/försäljning

Räddningsnämnden
Slangtvätt
Insatsfordon med fyrhjulsdrift
Lastväxlartank
Övningsplats

Arbets- och näringsnämnden

400

Solskydd/markiser särskilt boende

250
250
0

500
500

4 250

0
0
0
0
0
9 000
800
2 800

16 050
500
200
2 000
250
250
250
9 000
800
2 800

0
0

-12 300
-12 500

-3 500
-2 000

12 600

200

-1 000
-250
-250

6 700
2 000
1 000
2 000
1 700

5 000
1 500

-4 100
-1 500
-1 000
-900
-700

0
0
0
0
0

7 600
2 000
0
4 600
1 000

0

0

0

0

1 000

0

-1 000

1 000

0

0

Inventarier Kinnareds förskola
Möbler Örnaskolans matsal

Omsorgsnämnden

0

-325
-250
-75

Utlåningsstation Biblioteken

Barn- och ungdomsnämnden

3 300
3 300
0

-400

3 500

-240

360

-240

800

0

0

-15 000

0

400
400

0

0

400
0
400

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

500
500
0

500
500

0

75

575
500
75

500
500

0

0

500
500
0

7 450
4 500
200
2 000
250
250
250
0
0
0

4 250

2 950
0
200
2 000
250
250
250
0
0
0

4 250

200

-1 500

200

-1 000
-250
-250

2 950
0
200
2 000
250
250
250
0
0
0

4 000
2 000
0
2 000
0

2 000

1 000
1 000

1 000
2 000
-1 000

4 000
2 000
0
2 000
0

75

-12 000
-10 500

200

-1 000
-250
-250

5 800
2 000
1 000
2 000
800

1 500
1 500

800
-1 500
-1 000
3 300

8 100
2 000
0
5 300
800

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 220

2 220

3 500

0

-2 500

1 000

0

0

3 500

3 500

0

0

0

0

1 400
820

1 400
820
0
0

3 500

1 000
-3 500

0
0
1 000
0

3 500

0
0
0
3 500

120

0

120

120

120

120

120

120

120

120

0

200
2 800
500
500
250

0

120
0

500
300
0

15 000

0
0
0

15 200
15 000

-1 000

360

100

800

200
2 800
500
500
250

200

-1 500

200

-1 000
-250
-250

1 000

1 000
2 000
-1 000

1 000
2 000

0

0

200
2 800
500
500
250

2 000

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

710

0

710

0

300

0

300

0

180

0

180

500
300
0

0

0
0

710

15 (104)

710

300

300

180

180

Bilaga 5

KF Plan
2020

Samhällsbyggnadsnämnden
Gata och park
Torups centrum etapp 2
Reinvestering maskiner och utrustning
Gång- och cykelvägar
Reinvesteringar asfaltsbeläggning
Utrymme effektivisering gatubelysning
Reinvesteringar gata & park -flytta till ram
Upprustning lekplatser
Julbelysning (flyttas till raminvestering, SBN)
Allmän satsning
Exploatering
Detaljplan Kambo
Exploatering Unnaryd 1:49
Övrigt
Reinvestering kost (flyttas till raminvestering, SBN)
Reinvestering lokalvård (flyttas till raminvestering, SBN)
Vatten och avlopp
VA verksamhet enl. nämndsprioritering
Överföringsledning Landeryd
Renhållning och avfallshantering
Omlastningsyta Borabo - projektering
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggna ÅVC
Raminvesteringar
Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
SUMMA ORDINARIE INVESTERINGAR
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2020

Förslag Beredning
Prel.
nämnd
ombudget

2021

Förslag Beredning
Förslag
nämnd
plan 2021

Förslag
KLG

2022

Förslag
budget
2020
14 550

KF Plan
2021

Förslag Beredning
nämnd

24 500

2 300

-5 050

21 750

0

13 000

2 300

-2 750

0

500

-500

500

300
1 000

-500
-250
-200
-300
-1 000

5 350
0
100
500
4 000
500
0
250
0
0

2023

Förslag
plan 2022

Förslag
KLG

Förslag Beredning
nämnd

-1 050

11 950

0

0

11 350

6 100

-750

0

0

5 350

100
1 000
2 000
1 000
250
450
300
1 000

-500
2 000
-500
-250
-200
-300
-1 000

5 350
0
100
500
4 000
500
0
250
0
0

Förslag
nämnd
2023
11 350

12 100

2 800

-4 500

4 150

5 800

2 300

-2 500

-500

500

-500

300
1 000

-200
-300
-1 000

6 750
1 400
100
500
4 000
500
0
250
0
0

5 800

500

1 150
1 400
0
0
0
0
-250
0
0

0

0

0

3 300
300
3 000

3 300
300
3 000

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

300
200
100

0

0

-300
-200
-100

0
0
0

300
200
100

0

-300
-200
-100

0
0
0

0

300
200
100

-300
-200
-100

0
0
0

0

0

0

0
0
0

6 000
6 000

0

-2 000
-2 000

0
0
0

4 000
4 000
0

18 000
6 000
12 000

0

-2 000
-2 000

16 000
4 000
12 000

0

6 600
6 600

0

6 600
6 600
0

0

0

6 000
6 000

6 000
6 000
0

0

500
500

0

0
0

500
500
0

400

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

3 140
80
60
250
700
1 650
400

1 540
80
60
250
100
650
400

0

69 230

40 190

34 710

100
500
4 000
500
250
450

1 540
80
60
250
100
650
400

0

1 600

0

0
600
1 000

63 665

-8 840

0

-7 865

0

22 270

100
500
4 000
500
250
450

400
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400
1 600

0
600
1 000
0
-25 670

100
500
4 000
500
250

0

3 140
80
60
250
700
1 650
400

1 540
80
60
250
100
650
400

0

49 230

8 290

14 500

1 600

0
600
1 000
0
3 745

5 350
0
100
500
4 000
500
0
250
0
0

0

3 140
80
60
250
700
1 650
400

1 540
80
60
250
100
650
400

0

26 535

8 290

1 380

1 600

600
1 000
0
27 450

3 140
80
60
250
700
1 650
400
37 120

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
Verksamhet
Omsorgsnämnden
Fastighetsbeteckning

Projektets benämning
Solskydd/markiser särskilt boende
Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Under sommartid är det mycket varmt inne på de särskilda boendena. Under sommaren 2018 var det
dessutom en värmebölja där juli månad var den varmaste på 260 år och fler dagar än någonsin hade
temperaturer över 30 grader. Inomhustemperaturen måste sänkas för att kunna erbjuda en bra boendemiljö
och en bra arbetsmiljö på kommunens särskilda boenden.

2. Förslag på investering och varför
De särskilda boendena behöver utrustas med markiser för att hålla inomhustemperaturen på en acceptabel
nivå. Hyltebostäder har hjälpt omsorgskontoret att få fram en offert som ungefärligt beskriver
investeringskostnader. Omsorgskontoret har gjort en prioritering utifrån ett 2-3 års perspektiv: 2020, 2021
och 2022.
Det särskilda boendet i Hyltebruk:
Särskilt boende i Torup:
Särskilt boende i Långaryd:

2020: ca 350 tkr, 2021: ca 180 tkr, 2022: ca 60 tkr
2020: ca 240 tkr, 2021: ca 120 tkr, 2022: 120 tkr
2020: ca 120 tkr

Totalt år 2020: ca 710 tkr, 2021: ca 300 tkr, 2022: ca 180 tkr

3. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Behov av sol/värmeskydd bedöms som mycket angeläget. Konsekvenser vid avslag: Ihållande perioder av
höga temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem, allt från milda besvär och till ökad dödlighet. Bland annat
på grund av ökad belastning på hjärta och cirkulation är vissa grupper extra känsliga för värme. Det handlar
exempelvis om kroniskt sjuka, äldre, gravida och små barn. I Sverige rapporteras dödsfallen på varma dagar
framförallt drabba äldre personer och vara på grund av förvärrad hjärt-kärlsjukdom. Medarbetare har rätt till
en god arbetsmiljö. Under sommaren 2018 anmäldes ett antal tillbud gällande medarbetares arbetsmiljö
relaterat till inomhusvärmen.
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
4. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

5. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Skriv här:

18
2 (104)
(3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-11

Omsorgsnämnden

§30

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
(2019 ON0002)

Beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram.
En skillnad i Hylte är att det från och med REP 2018-2022 inkluderar fyra år istället för tre.
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023. Omsorgskontoret
har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet




§31 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-17

Samhällsbyggnadsnämnden

§80

Omlastningsyta för mat-och restavfall
(2019 SBN0122)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär avsatta medel för deponi om 4,5 miljoner kronor för
projektering och utförande av en ny omlastningsyta för kommunalt mat-och restavfall under
2020.
Samhällsbyggnadsnämnden begär även 500 000 kronor för projektering och utförande av en
ny omlastningsyta för kommunalt mat- och restavfall under 2020 i investeringsbudget för
2020.

Beskrivning av ärendet
Överlåtelseavtal mellan Hylte kommun och Stora Enso Paper AB
Stora Enso Paper AB tar över Borabo deponi som ägare och huvudman from 2021-01-01.
Överlåtelseavtalet, upprättat i december 2017 innebär att 1 januari 2021 övertar Stora Enso
verksamheten vid deponin som omfattas av det miljötillstånd som utfärdats av Länsstyrelsen i
Hallands län 2014-06-18. Därefter betraktas kommunen inte längre som en
verksamhetsutövare, i något avseende, på deponiområdet. Mot bakgrund av överlåtandet
behöver en ny omlastningsyta vara i drift hösten 2020 vilket medför behov av investering.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Omlastningsyta etapp 1 för mat-och restavfall
Borttagen på grund av personuppgifter.
Ärendebeskrivning Omlastningsyta etapp 1

Förslag till beslut

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Samhällsbyggnadsnämnden

§8

Investeringsbudget 2020 - 2022
(2018 SBN0251)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändringar i investeringar för REP 2019-2022.
- En miljon till allmän satsning 2020-2022
- Utöka GC-banan med 500 000 kr 2020-2022
- Utökning med 500 000 kr för ledeffektivisering och gatubelysning 2020-2022
- Julbelysning 300 000 kr för 2021-2022.
- samt ett behov att påbörja arbetet utifrån den kostutredning som antogs hösten 2018.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret behöver investera i följande:
- Överföringsleden mellan Landeryd och Hyltebruk
- Utbyggnad av personal- och kallförrådet på återvinningscentralen
- Samhällsbyggnadskontoret vill att investering av överföringsleden mellan Landeryd och
Hyltebruk samt utbyggnad av personal och kallförrådet på återvinningscentralen i Hylte
kommun ska göras 2020 istället för 2021.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändringar i investeringar för REP 2019-2022.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investering av överföringsleden mellan Landeryd och
Hyltebruk samt utbyggnad av personal/kallförrådet på återvinningscentralen prioriteras i
investeringsbudgeten för 2020 istället för 2021.
Yrkande:
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar avslag på kontorets förslag i skrivelsen och
yrkar ändring till:
- En miljon till allmän satsning 2020-2022
- Utöka GC-banan med 500 000 kr 2020-2022
- Utökning med 500 000 kr för ledeffektivisering och gatubelysning 2020-2022
- Julbelysning 300 000 kr för 2021-2022
- samt ett behov att påbörja arbetet utifrån den kostutredning som antogs hösten 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsgång:
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet.
Ordförande finner att nämnden bifaller.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(6)
Page 2 of 2

REP 2019-2022
Tkr

Budget 2017

Beslut KF
2018

Beslut KF
2019

Justering
2019

SBN
Förslag
2019

Beslut KF
2020

Förslag
kontoret
2020

SBN
Förslag
2020

SBN
Förslag
2021

SBN
Förslag
2022

100

100

100

100

100

100

Raminvesteringar
Samhällsbyggnadsnämnden

680

100

100

Summa raminvesteringar

680

100

100

100

100

100

100

1 000

1 000

100

100

100

100

500

500

500

500

500

500

500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

Gata och park
Torups centrum etapp 2

4 626

Reinvestering maskiner och utrustning

100

100

Belysning Gång- och cykelvägar

250

350

Gångstråk vid badplatsen östra sidan Sjögårdssjön

500

Gång- och cykelvägar inklusive belysning

500

Sanering trafikmiljö

144

Reinvesteringar asfaltsbeläggning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

2 000
250

Utrymme effektivisering gatubelysning

100

500

500

500

500

500

500

500

Reinvesteringar gata & park/ trafiksäkerhetshöjande åtgärder

250

250

250

250

250

250

250

250

450

450

450

450

450

450

300

300

Upprustning lekplatser

450

450

Upprustning badplatser

250

200

Julbelysning
Asfaltering Storgatan Hyltebruk

1 610

Bro över Västerån Kinnared

1 800

Trafiksäkerhethöjande åtgärder Österlånggatan
Summa gata och park

650
12 330

5 500

5 000

0

5 000

3 800

0

3 800

3 800

3 800

0

0

0

0

0

0

0

Exploatering
Detaljplan marknadsplatsen Torup
Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk

263
347

Exploatering av industrimark - etapp 1 Nyebro

4 600

Summa exploatering

5 210

0

0

Reinvestering kost

100

200

200

200

200

200

200

200

Reinvestering lokalvård

100

100

100

100

100

100

100

100

300

300

300

300

300

300

300

6 000

6 000

6 000

10 600

10 600

7 600

6 600

6 000

10 600

0

10 600

7 600

6 600

50

-50

0

0

0

Övrigt

Utköp bil
Summa övrigt

64
264

0

0

Vatten- och avlopp
Va verksamhet enl. nämndsprioritering

6 350

Överföringsledning Rydöbruk-Torup
Infiltrationsbädd Skärshults camping
Summa vatten- och avlopp

6 500
84
6 434

12 500

6 000

50

50

50

0

Renhållning och avfallshantering
Insamlingskärl
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad ÅVC:n
Summa renhållning och avfallshantering
Totalt Samhällsbyggnadsnämnden

-50

0

400

400

50

50

50

350

400

50

-50

0

0

0

24 968

18 450

11 450

350

11 800

14 850

-50

14 800

11 800

10 800
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

§11

Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP)
(2018 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 250 000 kr/år för en administrativ tjänst.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 000 000 kr för att fortsätta med den allmänna satsningen
2019.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 050 000 kr/år till färdtjänsten.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 90 000 kr 2019 för att bekosta framtagandet av en ny
skogsbruksplan.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 50 000 kr för att bekosta utbildning av ny nämnd.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2019-2022 enligt bilaga 2
investeringsbudget 2019-2022 samt beslutsunderlag.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär att få återkomma i och med kommunfullmäktiges beslut i
november om eventuell begäran om medel för komposteringsyta.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. För att
få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden
ser ut
samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram
denna
information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att
identifiera
områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande
grunduppdraget för perioden 2019-2022. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden
både gällande drift och investering som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet






§10 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Nulägesanalyser
Analys REP 2019-2022 Samhällsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld utbildning
VA-plan Hylte kommun
Bilaga 2 - Tabell för sammanfattning investeringsbudget 2019-2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden











Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld administrativ tjänst
Beslutsunderlag investeringsbegäran plan 2019-2022
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2022 Renhållning
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2022 Komposteringsyta
Asfaltsplan och plan GC
Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld klimat
Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld allmänna satsningen
Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden nyckeltal nuläge och
omvärld
Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld färdtjänst

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av information
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 250 000 kr/år för en administrativ tjänst.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 000 000 kr för att fortsätta med den allmänna satsningen
2019.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 400 000 kr/år till färdtjänsten.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 90 000 kr 2019 för att bekosta framtagandet av en ny
skogsbruksplan.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 50 000 kr för att bekosta utbildning av ny nämnd.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2019-2022 enligt bilaga 2
investeringsbudget 2019-2022 samt beslutsunderlag.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär att få återkomma i och med kommunfullmäktiges beslut i
november om eventuell begäran om medel för komposteringsyta.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

Barn- och ungdomsnämnden

§35

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och
ungdomsnämnden - investeringar
(2019 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av investeringsbegäran 2020-2023 och delger underlag
till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och
ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod.

Handlingar i ärendet




§70 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och
ungdomsnämnden - investeringar
Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2020-2022
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 förskola hylte tätort

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
26
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(1)
(104)

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
Verksamhet
Barn- och ungdomskontoret
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad

x
x

Tillbyggnad

x

Övrigt

X

Projektets benämning
Ny förskola Hylte tätort
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera
även gärna även i form av volym, timmar, individer.
Förskolorna i Hylte tätort är idag, förutom Sörgården, utspridda på 4 små enheter. Två enheter är
modulförskolor, en förskola hyrs av Hyltebostäder och en hyrs av Bofast. Avtalstiderna på modulförskolorna
löper ut under 2020-2021.
Samtliga fyra enheter leds av samma förskolechef.
Att driva 4 små enheter är inte kostnadseffektivt eller resurseffektivt.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen.
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

1
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
Barn- och ungdomskontoret föreslår olika alternativ som behöver kostnadsutredas och behovsutredas.

Alt 1: man gör en större modul förskola och därmed samlar in 3 förskolor under ett tak och behåller en
förskola. Föreslagen placering: Tallens förskola. Man behåller Lönnens förskola med närhet till ny förskola.
Moduler kan flyttas från Tossakärret och ev Rödluvans förskola och kopplas på befintliga moduler vid
Tallen.
Alt 2: Man bygger en ny modulförskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider
och leveranstider påverkar.
Alt 3 : Man bygger en ny byggd förskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider,
upphandlingstider och leveranstider påverkar.

Prognoserna just nu visar ett behov av ca 315 platser inom Hyltebruks tätort.
Sörgården 150 befintliga platser.
Tallen 60 + Tossakärret 25 + Kantarellen 40 + Lönnen 40.
Ny förskola skulle behöva utökas från 60 platser till 125 platser.
Modulförskolan Tallen, som idag omfattar 3 avdelningar, skulle kunna utökas med 3 avdelningar med
övervåning av moduler. Befintliga lokaler nyttjas och likaså befintlig anlagd utemiljö för förskolan.
Utemiljön skulle behöva kompletteras vid grönområdet mot Skolgatan. Området behöver inhägnas med
staket.
En ny större förskola skulle ge förutom kostnadseffektivt och resurseffektivt även ökad service till
vårdnadshavarna och en trygghet för barn då syskon finns i närheteen.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.
Ökad service och nöjdhet bland barn och vårdnadshavare. Bättre arbetsmiljö och arbetsförutsättningar för
personalen. Ökad måluppfyllelse. Lättare att hantera kö och placeringar.

2
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid
avslag.
Fortsatt resursineffektivt och kostnadsineffektivitet. Försämrad samordning inom området.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Utredning behöver göras för organisation och budget.

3
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
Verksamhet
Barn- och ungdomskontoret
Grundskola
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

Projektets benämning
Örnskolans matsal
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera
även gärna även i form av volym, timmar, individer.
Möbler i skolmatsalen på Örnaskolan slits dagligen och är i stort behov av att bytas ut.
Möblering behöver göras så att elever känner trygghet var än de befinner sig i matsalen.

Investeringsbegäran : 300 000 kr år 2020.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen.
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Inköp av nya möbler och inredning till skolmatsalen på Örnaskolan.
Att kunna få äta sin lunch i en miljö som är trivsam och trygg är viktigt för elever och personal.
Att omgivningen ger ett lugnt och enhetligt intryck är viktigt för att kunna skapa trivsel i ett rum som annars
lätt kan inbjuda till mycket ljud och cirkulation då många elever rör sig i lokalen samtidigt. En trivsam
matsal gör att eleverna vill äta varje dag, vilket bidrar till bättre mående och ökad måluppfyllelse.

1
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.
Elever som trivs i matsalen, känner sig lugna och trygga, kommer oftare vilja besöka matsalen och äta lunch.
Att få näringsrik kost serverad gör att eleverna mår bättre, ökar sin koncentration vilket leder till bättre
måluppfyllelse.
Personal och elever känner ökad nöjdhet då deras arbetsmiljö förbättras.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid
avslag.
Investeringen är angelägen.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

2
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(104)

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Tidsplan: så fort som möjligt.

3
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
Verksamhet
Barn- och ungdomskontoret
Förskola
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad

x
x

Tillbyggnad
Övrigt

X

Projektets benämning
Kinnareds förskola
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera
även gärna även i form av volym, timmar, individer.
Projektering av ombyggnation Kinnareds förskola pågår. Inventarier har inte lagts in i budget för projektet.
Investeringsbegäran: 500 000 kr

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen.
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Inventarier till ny förskola då det inte är inlagt i budget för projekt Kinnareds förskola.

1
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.
Inventarier är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet i förskolans lokaler.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid
avslag.
Investeringen är angelägen då förskolan behöver möbler i de nya lokalerna.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

2
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Enligt tidsplan programhandling Kinnareds förskola.
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
Verksamhet
Barn- och ungdomskontoret
Förskola grundskola
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

x

Projektets benämning
Förtätning digital utrustning
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera
även gärna även i form av volym, timmar, individer.
För att kunna arbeta mot målet 1-1 gällande Ipads i grundskola och för att kunna förtäta inom förskolan
behövs ytterligare medel tillskjutas. Digital utrustning som ipads, smartboards, kanoner och ljudanläggningar
behöver fyllas på ute på enheterna för att vi ska komma upp till den målnivå som är satt inom Barn- och
ungdomskontoret.
Investeringsbegäran : 1 500 000 kr/år

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen.
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Digital utrustning som ipads, smartboards, kanoner och ljudanläggningar mm

1
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.
Bättre förutsättningar ger ökad måluppfyllelse.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid
avslag.
Investeringen är mycket angelägen.
För att barn och elever i Hylte Kommun ska följa den digitala utvecklingen behöver de ha rätt förutsättningar
och arbetsmaterial för att kunna lära och ta till sig undervisningen på bästa sätt. Vi måste rusta Hylte
Kommuns barn och kunna elever för att kunna möte framtidens utbildningar och arbetsmarknad på bästa sätt.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022
6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Skriv här:

3
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

§4

Investeringsbudget 2020-2022
(2018 BUN0283)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om investeringsmedel för
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital utrustning, Beslutsunderlag
investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola inventarier samt
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans matsal.

Beskrivning av ärendet
Förslag till investeringsbudget 2020-2022 lämnas från Barn- och ungdomskontoret till Barnoch ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet









§234 BUN AU Extra ärende: Investeringsbudget 2020-2022
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2020-2022
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 matsal
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 kinnareds förskola
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering digital kompetens
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022reinvestering PC
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital utrustning
Sammanställning investeringsbudget 2020-2022

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till investeringsbudget och skickar ärendet till
Kommunstyrelsen.
Ändringsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar att "barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om
investeringsmedel för Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital
utrustning, Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola
inventarier samt Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans
matsal."
Beslutsgång
Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot kontorets förslag till beslut och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt Maria Hedins (S) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
39
14(104)
(15)
Page 1 of 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
40
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(15)
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
Verksamhet

Projektets benämning

Fastighetsbeteckning

Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera
även gärna även i form av volym, timmar, individer.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen.
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Befintliga utlåningsstationer på biblioteken fungerar inte optimalt då de ständigt får automatiska
uppgraderingar. Vid de tillfällen datorerna försöker uppgradera sig och starta om går de inte att
använda för utlån och återlämning.
Detta blir problematiskt främst på biblioteken i Torup och Unnaryd, som bara är bemannade två
dagar i veckan. Det är endast när medarbetarna är på plats som de kan upptäcka och åtgärda
problemen.
En lösning vore att köpa in mer driftsäkra utlåningsautomater för att öka tillgängligheten till lån
och återlämning under meröppet samt höja kundnöjdheten. Sådana kommer också att avlasta
personalen i servicedisken.
Total kostnad för nya utlåningsautomater: 360 000 kr
Det finns en utlåningsstation på varje biliotek, totalt tre stycken i kommunen. Det går att byta ut
dem etappvis, t ex att man börjar 2020 med filialerna i Torup och Unnaryd, där behovet är störst.

1
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Det skulle öka kundnöjdheten. Det var i samband med mätning av kundnöjdhet våren 2018 som
missnöjet med utlåningsstationerna upptäcktes.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid
avslag.
Skriv här:

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

2
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023
6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Skriv här:

3
43
3 (104)
(6)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

§25

Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys
(2019 ANN0002)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att föreslå följande till budgetberedningen:
- Ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för
ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som
kommunfullmäktige bifallit.
- Kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma á 300 000 kr.
- Det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer á 600
tkr.
- Det projektanställs en handläggare som ska jobba med att byta
verksamhetssystem/digitalisering á 600tkr.
- Man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under2020 för kostnader i samband med
uppstarten.
- Tillsätta 100 tkr för Art inside out för 2020.
- Godkänna förslaget på förändring av taxor.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram.
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023.
Arbets- och näringslivskontoret har ökade behov inom socialtjänst, bibliotek och kultur, fritid
och folkhälsa samt destionationsutvecklig.
Biblioteksverksamheten har behov av nya utlåningsstationer. Investeringskostnaden beräknas
till 360 000 kr.

Handlingar i ärendet







Tjänsteskrivelse - resultat- och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analsys
Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys - nuläge och omvärld
Resultat och ekonomisk plan (REP) - nämndens analys av nyckeltal
Resultat och ekonomisk plan (REP) - prioriteringar av investeringar
Förslag på förändringar taxor ANN
Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden ANN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(3)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden överlämnar sin analys till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Per Andersson (C) yrkar att ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för
att ge förutsättningar för ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen,
enligt den motion som kommunfullmäktige bifallit.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Per Anderssons (C) yrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av
fetma, 300 000 kr.
Framtid Hylte yrkar genom Birgitta Årzén (S)
- att det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/ våld i nära relationer,
600 tkr.
- att man projektanställer en handläggare som ska jobba med att byta
verksamhetssystem/digitalisering, 600tkr.
- att man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under 2020 för kostnader i samband med
uppstarten.
- att tillsätta medel för Art inside out för 2020, 100 tkr.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på den första att-satsen.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till den tredje att-satsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Per Anderssons yrkande om ett bidrag
om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för ett
inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som
kommunfullmäktige bifallit och finner att arbets- och näringslivsnämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Stina Isakssons (SD) yrkande om att
kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma 300 000 kr och finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att det ska
ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/ våld i nära relationer 600 tkr och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att man
projektanställer en handläggare som ska jobba med att byta verksamhetssystem/digitalisering
600tkr och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att man
inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under 2020 för kostnader i samband med
uppstarten och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
45
2 (104)
5
(3)
(6)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att tillsätta
medel för Art inside out för 2020 och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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16 Revidering av KF-nyckeltal arbets- och
näringslivsnämnden
2019 KS0466
Beslutsunderlag

47 (104)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

§237

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade nyckeltalen för arbetsoch 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



§298 KSAU Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden: Mål och nyckeltal

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade nyckeltalen för arbetsoch näringslivsnämnden.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§298

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§298

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade nyckeltalen för arbetsoch 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



Arbets- och näringslivsnämnden: Mål och nyckeltal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

§29

Mål och nyckeltal
(2019 ANN0095)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade
nyckeltalen.

Beskrivning av ärendet
Inför ny mandatperiod har arbets- och näringslivskontoret framtagit 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 2018-09-12. 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




§24 ANN AU Mål och nyckeltal
Tjänsteskrivelse - ANN nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019
ANN nycketal på kommunfullmäktigenivå 2019

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade
nyckeltalen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-12
Dnr 2019 ANN0095
Jenny Johansson, Verksamhetsledare
Tel. 0723-967019

Arbets- och
näringslivsnämnden

E-post: Jenny.Johansson@hylte.se

Nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019
Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade nyckeltalen.

Beskrivning av ärendet
Inför ny mandatperiod har arbets- och näringslivskontoret framtagit 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 2018-09-12. 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
ANN nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Christer Grähs
Arbets- och näringslivschef

Hylte kommun
Arbets- och näringslivskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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Förslag på nya nyckeltal på
kommunfullmäktigenivå

1
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3 (104)
(6)

Bakgrund
Hylte kommuns fullmäktige antog 2016-06-16 vision 2040. Tillsammans ska alla kontor i
kommunen sträva efter att verksamheterna går i takt för att uppfylla politikens inriktning och
mål. Arbets- och näringslivskontorets verksamheter arbetar med att individer ska lämna ett
utanförskap och nå en sysselsättning men också för att det skapas tillväxt och att
turismverksamheten utvecklas. För att kunna uppnå dessa värden behövs det ett levande
fritidsliv med fokus på hälsa samt ett rikt kulturliv där både musik, konst och litteratur inryms.
Kontoret innehåller många olika verksamheter men som alla knyts samman i att förbättra för
och förstärka den enskilda individen.

Nyckeltal
För att få en effektiv verksamhet i kommunen och för att kunna nå visionen behövs det en bra
styrning. Hylte kommuns fullmäktige har antagit en styrmodell som innehåller en flerårsplan
med budget, resultat- och ekonomisk plan. Bakgrunden till det är att säkerställa en god
ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen. Det som menas med ”god ekonomisk
hushållning” är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att
såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas.
För att kunna mäta kommunens resultat används nyckeltal som delas in i tre olika perspektiv –
resurser som kommunen förfogar över (exempelvis ekonomi, personal, lokaler) och den
verksamhet som bedrivs (aktiviteter och prestationer) skapar tillsammans resultatet (uppnådd
kvalitet). Kommunens fokus är att styra efter resultat för att tillgodose att den kvalitet som
eftersträvas också uppnås.

Det finns olika nivåer av nyckeltal. Det finns nyckeltal antagna av kommunfullmäktige som
är kommunövergripande (men som mäts på olika kontor), nyckeltal som är antagna av de
olika nämnderna och redovisas till dessa samt nyckeltal på enhetsnivå. I denna
sammanställning berörs enbart förslag på nya nyckeltal på kommunfullmäktigenivå.
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Förslag på övergripande nyckeltal från arbets- och näringslivsnämnden


Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att
de står närmre arbetsmarknaden

Detta tal indikerar om individer närmar sig arbetsmarknaden. Källa: Mäts i kommunen genom
självskattning.

Kvalitetsnivå:
0–49 %


50–74 %

75–100 %

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd

Antal som i Nationella folkhälsoenkäten svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt
allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på
lika villkor (HLV)

Kvalitetsnivå:
0–59 %


60–69 %

70–100 %

Nya företag i kommunen helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare

Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen, samt företag som etablerat sig i kommunen
under året. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret.
Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag
som flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer

Kvalitetsnivå:
0–1,49


1,5–2,49

2,5 och över

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking

Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer
som viktas olika tungt. Källa: Svenskt Näringsliv

Kvalitetsnivå:
Plats 151 och uppåt

Plats 101-150

Plats 1-100

3
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Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%)

Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget
omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i
Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi),
samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för
etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete
utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar
studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos
Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB

Kvalitetsnivå:
0–24 %


25–34 %

35–100 %

Andelen långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd

Andel (%) personer som är långtidsförsörjningstagande i Hylte kommun. Källa: Kolada

Kvalitetsnivå:
36–100 %


26–35 %

0–25 %

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

Andel (%) personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd.
Återaktualisering avser endast formell ansökan. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret. Källa:
Kolada

Kvalitetsnivå:
0–64 %


65–74 %

75–100 %

Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten (%)

Sammanvägning av nöjdhetsgraden för besök på bibliotek, fritidsgård, kulturevenemang samt Örnahallens
hälsocenter. Källa: Egen undersökning i kommunen

Kvalitetsnivå:
0–59 %

60–79 %

80–100 %
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17 Policy för ersättning i vattenskyddsområden
2019 KS0421
Beslutsunderlag

57 (104)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

§238

Policy för ersättning i vattenskyddsområden
(2019 KS0421)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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





§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
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för ersättningar gällande
vattenskyddsområden i Hylte kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
58
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§302

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§302

Policy för ersättning i vattenskyddsområden
(2019 KS0421)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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





§77 SBN Policy för ersättning i vattenskyddsområden
Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden
Tjänsteskrivelse - Policy för ersättning i vattenskyddsområden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-17

Samhällsbyggnadsnämnden

§77

Policy för ersättning i vattenskyddsområden
(2019 SBN0184)

Beslut
Samhällsbyggnadskontoret förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar policy för
ersättningar gällande vattenskyddsområden i Hylte kommun och skickar det vidare till
kommunfullmäktige för antagande.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos © har lämnat in 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.
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.
Kontorets 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






Tjänsteskrivelse - Policy för ersättning i vattenskyddsområden
§52 SBN AU Policy för ersättning i vattenskyddsområden
Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden
§8 KF Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde(173401)
Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
63
2 (104)
(2)

Policy för ersättning gällande
vattenskyddsområden.

Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx

64 (104)

Policy för ersättning gällande vattenskyddsområden
Nedanstående policy gäller för frågor om ekonomiska ersättningar i kommunens befintliga
och blivande vattenskyddsområden i Hylte kommun:

1. Tillstånds- och anmälningsavgifter
VA-kollektivet betalar tillstånds- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslut om
vattenskyddsområden. Det gäller inte påminnelseavgifter eller avgifter som uppstår till följd
av tillsyn eller uppföljning av tillstånd/-anmälningar i vattenskyddsområden. Detta beslut
gäller till dess annat beslut fattas.
Beslutet fattas med stöd av lagen om allmänna vattentjänster, 31 § ”Avgifterna skall
bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och
rättvist”. Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täckas av den kommunala
avgiften för dricksvatten.

2. Övriga ersättningar
Övriga ersättningsfrågor hänvisas till mark- och miljödomstolen.

65 (104)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-29
Dnr 2019 SBN0184
Carolina Storberg, VA chef
Tel. 0345-182 59
E-post: Carolina.Storberg@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar Policy för
ersättningar gällande vattenskyddsområden i Hylte kommun och skickar det vidare till
kommunfullmäktige för antagande.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos © har lämnat in 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 VAkollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslut om
vattenskyddsområden.
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.
Kontorets förslag är att låta VA-kollektivet betala de extra kostnader som uppstår i form av tillståndsoch 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






Tjänsteskrivelse – Policy för ersättning gällande vattenskyddsområden
§52 SBN AU Policy för ersättning i vattenskyddsområden
Policy för ersättning gällande vattenskyddsområden
§8 KF Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde
Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom vattenskyddsområde

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)
66 (104)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-29
Dnr 2019 SBN0184

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Carolina Storberg
VA-chef
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18 Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan
bland barn och unga
2019 KS0290
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

§240

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens punkter 1, 2 och 5 och
anse punkterna 3 och 4 anses 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







§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
Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn 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
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens punkter 1, 2 och 5 och
anse punkterna 3 och 4 anses besvarade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Yrkande
Stina Isaksson (SD yrkar bifall till punkterna 1, 2, 3 och 5 i motionen.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§300

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§300

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens punkter 1, 2 och 5 och
anse punkterna 3 och 4 anses 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







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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-01

Barn- och ungdomsnämnden

§98

Remiss Motion Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga
(2019 BUN0247)

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen gällande Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga som lämnats
in av Stina Isaksson (SD). Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18/10 2019.
- Att terminsvisa samtal med en skolkurator blir standard. Detta för att bättre kartlägga
elevens mående
Svar: Skolan kan erbjuda samtal med kurator, det är inte något vi kan tvinga elever till.
Elever som är i behov av möte med kurator erbjuds detta.
- Att medel anslås för jourhavande skolkurator. Psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde ej
heller hjälpen vara det.
Svar: Elevhälsan inom skolan är verksam under skoltid. Under övrig tid får vårdnadshavare
och barn och ungdomar vända sig till de övriga instanser som kan hjälpa dem med de frågor
som uppstår, tex Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin och sjukvården.
- Att all skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna.
Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.
Svar: Samtliga skolor i Hylte kommun har elevhälsoteam som består av bla skolsköterska,
kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamen arbetar med arbetslagen och lärarna i skolan
för att fånga upp och kartlägga elevers mående och se till att elever får de rätta
förutsättningarna för sin utbildning. Elevhälsoteamen utbildar/fortbildar övrig personal på
skolorna inom olika ämnesområden, bla om elevers psykiska ohälsa. Rektorerna bestämmer
om fortbildning för sin egen personal utifrån vilka behov som finns på enheten för att kunna
klara av uppdragen i skolan.

- 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.
Svar: Ovan nämnda elevhälsoteam träffas återkommande för uppföljning, utvärdering och
upprättande av nya handlingsplaner. Elevhälsoteamen sköter därmed redan den uppgiften
idag. Barn- och ungdomskontoret har en funktion med övergripande samordningsansvar för
barn i behov och särskola som följer upp elevhälsoteamens arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-01

Barn- och ungdomsnämnden

- Att berörd nämnd ges i uppdrag att organisera samt applicera ovanstående på kommunens
skolor.
Svar: Barn- och ungdomsnämnden ser att punkt 1 och 2 inte är genomförbara och punkt 3
och 4 åtgärdas i verksamheterna i dagsläget.

Handlingar i ärendet





§189 BUN AU Remiss motion ökad psykisk ohälsa bland barn och unga
Tjänsteskrivelse Remiss Motion Ökad psykisk ohälsa bland och unga
§184 KSAU Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och
unga - på remiss
Motion psykisk ohälsa

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Stina Isakssons (S) yrkande mot kontorets förslag till beslut och finner att
kontorets förslag till beslut bifalles.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-27
Dnr 2019 BUN0247
Gunilla Abrahamsson, Administr chef
Tel. 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Remiss Motion Ökad psykisk ohälsa bland
barn och unga
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionens punkter 1, 2 och 5 och
att punkterna 3 och 4 anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppdrag att lämna förslag på
svar på motionen gällande Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga som lämnats in av Stina Isaksson
(SD). Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18/10 -2019.


Att terminsvisa samtal med en skolkurator blir standard. Detta för att bättre kartlägga
elevens mående
Svar: Skolan kan erbjuda samtal med kurator, det är inte något vi kan tvinga elever till.
Elever som är i behov av möte med kurator erbjuds detta.



Att medel anslås för jourhavande skolkurator. Psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde ej
heller hjälpen vara det.
Svar: Elevhälsan inom skolan är verksam under skoltid. Under övrig tid får vårdnadshavare
och barn och ungdomar vända sig till de övriga instanser som kan hjälpa dem med de frågor
som uppstår, tex Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin och sjukvården.



Att all skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna.
Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.
Svar: Samtliga skolor i Hylte kommun har elevhälsoteam som består av bla skolsköterska,
kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamen arbetar med arbetslagen och lärarna i skolan
för att fånga upp och kartlägga elevers mående och se till att elever får de rätta
förutsättningarna för sin utbildning. Elevhälsoteamen utbildar/fortbildar övrig personal på
skolorna inom olika ämnesområden, bla om elevers psykiska ohälsa. Rektorerna bestämmer
om fortbildning för sin egen personal utifrån vilka behov som finns på enheten för att kunna
klara av uppdragen i skolan.



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.
Svar: Ovan nämnda elevhälsoteam träffas återkommande för uppföljning, utvärdering och
upprättande av nya handlingsplaner. Elevhälsoteamen sköter därmed redan den uppgiften
idag. Barn- och ungdomskontoret har en funktion med övergripande samordningsansvar för
barn i behov och särskola som följer upp elevhälsoteamens arbete.



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

Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-27
Dnr 2019 BUN0247

skolor.
Svar: Barn- och ungdomsnämnden ser att punkt 1 och 2 inte är genomförbara och punkt 3 och
4 åtgärdas i verksamheterna i dagsläget.

Handlingar i ärendet
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.
§184 KSAU Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga - på remiss

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Barn- och ungdomskontoret

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Administr chef

2 (2)
76 (104)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-22:10

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), Bengt-Åke
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin
Svan (C), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina
Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran
Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S),
Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy
Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M),
Anwar Hassan (C), Lennart Erlandsson (C), Lars Sundberg (S), Monika Albrecht
(S), Per-Yngve Bengtsson (S), Jonny Wester (V), Martin Isaksson (SD), Bjarne
Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Mustafe Yuusuf (S)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§76

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Alexander Engman (L)

……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-05-02

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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sid 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 3

Kommunfullmäktige

§76

Inkomna motioner
(2019 KS0042)
Beslut

Kommunfullmäktige tar emot motionerna och överlämnar dem till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.
Beskrivning av ärendet

Till dagens sammanträde har det kommit in 4 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om tydligt ställningstagande mot återvändande
IS-terrorister 4 april 2019.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om den ökande psykiska ohälsan bland barn och
unga 23 april 2019.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om utökning av befintlig skolgård och parkering
på Rydöbruks skola 2 maj 2019.
Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion om att minska spridning av mikroplaster
2 maj 2019.
Handlingar i ärendet






Motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-terrorister (SD) 201904-04
Motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga (SD) 2019-04-23
Motion Utöka befintlig skolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering
Motion Minska spridning av mikroplaster

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-06-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson
(SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§184

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-06-11

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§184

Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn
och unga - på remiss
(2019 KS0290)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 oktober 2019.
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.

Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse Ökande psykiska ohälsan bland barn och unga - på remiss
Motion till KF angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga
§76 KF Inkomna motioner

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign
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19 Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
2019 KS0438
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

§242

Riktlinjer för krisberedskap
(2019 KS0438)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

Handlingar i ärendet




§303 KSAU Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
Tjänsteskrivelse: Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun 2020-2023
Riktlinjer för krisberedskap Hylte kommun 2020-2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§303

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§303

Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
(2019 KS0438)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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
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1. Inledning
Syftet med denna riktlinje för krisberedskap i Hylte kommun 2020-2023 är att skapa en
strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. Riktlinjen har tagits fram med
utgångspunkt från Hylte kommuns vision och risk- och sårbarhetsanalysen från 2019.
Riktlinjen innehåller övergripande mål och inriktning, styrning, process för risk och
sårbarhetsanalys, ambitioner med det geografiska områdesansvaret och planering avseende
krisberedskap under mandatperioden.
Denna riktlinje ersätter föregående mandatsperiods Verksamhetplan för arbete med
krisberedskap i Hylte kommun 2016-2020, men har en mer strategisk inriktning och omfattar
inte detaljer om utbildning och övning samt hur kommunen organiserar sig för att hantera en
extraordinär händelse.
Rutiner avseende utbildning och övning samt hur kommunen organiserar sig för att hantera en
extraordinär händelse finns att ta del av i separata dokument som antas av kommunens
ledningsgrupp.
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2. Mål och inriktning för krisberedskapsarbetet
2.1 Nationella mål
Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som samhällets och
nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från mål formulerade av riksdagen och
regeringen. Värdena som ska skyddas är i grunden likvärdiga och utgångspunkten är därför att
de inte ska viktas sinsemellan. Beroende på sammanhanget – under vilka omständigheter de
utmanas – kommer de dock att behöva prioriteras på olika sätt.
Samhällets skyddsvärden är:






Människors liv och hälsa
Samhällets funktionalitet
Demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
Miljö och ekonomiska värden
Nationell suveränitet

2.2 Kommunens mål och inriktning för krisberedskapsarbete
Hylte kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar här.
Kommunens arbete med krisberedskap utgår från kommunens vision 2040 där Hylte ska vara
en kommun med utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet.
Visionen framhåller också betydelsen av:
 Människan och familjen i centrum
 Ett attraktivt boende och ett hållbart samhälle
 En attraktiv och modern utbildning med hög måluppfyllelse
 Samverkan för entreprenörskap och ett innovativt näringsliv
 En bra infrastruktur och goda kommunikationer som skapar närhet
För att kunna uppnå denna vision behöver Hylte kommun ha förmågan att arbeta
förebyggande med de risker och sårbarheter som finns i samhället, stå förberedda när något
oväntat sker och våga lära oss av de brister vi har.
Särskilt prioriterade områden under mandatsperioden är att öka samverkan inom kommuns
geografiska område, utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet, IT-säkerhet och
sociala risker.
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3. Styrning av arbetet med krisberedskap
3.1 Nationell styrning
Principer för samhällets krishanteringssystem
Sveriges krishanteringssystem bygger på ett underifrånperspektiv. Det vill säga att förmågan
byggs underifrån. Först när det inte går att hantera krisen på lokal nivå stöder regional och
nationell nivå. Följande tre principer gäller:
Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar
under krissituationer och höjd beredskap.
Närhetsprincipen
En kris ska, så långt det är möjligt, hanteras där den inträffar och av dem som är närmast
berörda och ansvariga.
Likhetsprincipen
En verksamhets organisation och lokalisering ska vid en kris eller höjd beredskap så långt det
är möjligt överensstämma med hur ordinarie organisation ser ut.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i
fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar(1 kap. 1 § LEH).
Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som
det är definierat i 1 kap. 4 §:
Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Hylte kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och samtliga kontors nämnder och
stiftelsers styrelser har utifrån den nationella styrningen ett ansvar att vidta de åtgärder som
krävs för att minska riskerna inom sin verksamhet och öka förmåga att hantera krissituationer.
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än uppgifterna i lagen om extraordinära
händelser. För att fullgöra åtagande enligt lagstiftning förutsätts att kommunen kontinuerligt
bedriver grundläggande säkerhets- och krisberedskapsarbete. Kommunen måste därför med
egna medel finansiera de ytterligare förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer
nödvändiga.
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Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 är upprättad mellan staten,
företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). Överenskommelsen reglerar den statliga ersättningen och de uppgifter
som kommunen ska uppfylla gällande krisberedskap.
Den statliga ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av
arbete med krisberedskap.
Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för genomförandet av
uppgifterna i LEH och denna överenskommelse:

Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i 2 kap i LEH som
består av risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och
övning, samt rapportering.

Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att
hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen.

De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.

Huvuddelen av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det gäller både
grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader kan fokuseras till en eller ett
fåtal medarbetare (till exempel säkerhetssamordnare), men de kan även fördelas till flera
medarbetare i olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.

Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med krisberedskap. Om
den statliga ersättningen används för att betala delar av lönen för en medarbetare som även
arbetar med andra frågor, till exempel brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att
ersättningen endast används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.

Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på större investeringar är
kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser finns särskild medfinansiering att söka.

Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då det genom
överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.

7
95 (104)

3.2 Kommunal styrning

Organisationsdel

Roll och ansvar i det förebyggande krisberedskapsarbetet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger inriktning för kommunens
krisberedskapsarbete och fastställer riktlinjer för
krisberedskaparbetet 2020-2023.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
krisberedskapsfrågor och fastställer reglemente för
krisledningsnämnden.

Kommunstyrelsens
ordförande

Ordföranden i kommunsstyrelsen är tillika ordförande i
krisledningsnämnden. Ordföranden ansvarar för att
krisledningsnämnden är tillräckligt väl övad och utbildad i
krishantering.

Övriga nämnder och
bostadsstiftelser

Respektive nämnd och stiftelse ansvarar för att kontorsvisa
riktlinjer för krisberedskap finns utformade och följs.

Kommundirektör

Kommundirektören ansvarar för att det finns en fastställd rutin
för hantering av extraordinära händelser samt en fastställd rutin
för utbildning och övning för perioden 2020-2023.

Kontorschefer och
verkställande funktionär

Ansvarar för att:
 Kontoret/stiftelsen har larmrutiner och larmlista.
 Kontoret/stiftelsen är tillräckligt väl övad och utbildad i
krishantering.
 Kontoret/stiftelsen deltar i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser samt att åtgärdsbehov genomförs.
 Kontoret/stiftelsen har uppdaterade riktlinjer för
krisberedskap och ser till att dessa är kända inom egen
verksamhet.

Ansvarig chef för
verksamhet (ex enhetschef/
rektor)

Ansvarar för att:
 Verksamheten har larmrutiner och larmlista.
 Verksamheten är tillräckligt väl övad och utbildad i
krishantering.
 Verksamheten deltar i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser samt att åtgärdsbehov genomförs.
 Verksamhetens rutiner för krisberedskap är kända inom
egen verksamhet.
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Säkerhetssamordnare

Ansvarar för att:
 Styra, stödja och samordna kommunens förebyggande
krisberedskapsarbete.
 Tillhandahålla övning och utbildning inom
krisberedskapsområdet.
 Leda arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt
sammanställa resultatet för rapportering till
länsstyrelsen.
 Fastställa rutiner inom krisberedskap.

Säkerhetshandläggare

Ansvarar för att:
 Stödja och samordna kontoret/stiftelsens förebyggande
krisberedskapsarbete.
 Delta i möten med kommunens säkerhetsgrupp
 Delta i arbetet med risk och sårbarhetsanalyser

POSOM-ansvarig

Ansvarar för att:
 Policy och riktlinje för POSOM finns.
 Sammankalla POSOMs ledningsgrupp och stödpersoner
 Vid behov rekrytera ny personal till POSOM.
 Larmrutiner och larmlista finns och uppdateras minst en
gång/år.
 Deltagare är övade och utbildade i krishantering.
 Delta i POSOM och PKL-nätverkets möten och
aktiviteter i Halland.1

1

POSOM står för psykiskt och socialt om händertagande och är en del av kommunens krishanteringsverksamhet
och är till för allmänheten när ordinarie samhällsresurser inte räcker till.

PKL står för psykologisk och psykiatrisk katastrofledning och är en del av Regionens krishanteringsverksamhet
och aktiveras när Regionens ordinarie resurser inte räcker till.
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4. Övergripande process för risk och sårbarhetsanalys
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH).
Hylte kommun ska senast den 31 oktober under första kalenderåret i mandatperioden upprätta
en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys enligt föreskrifter från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen antas av kommunens ledningsgrupp.
Kommunen ska årligen följa upp och redovisa eventuella förändringar som kan ha uppstått
och som på betydande sätt påverkar den kommunövergripande risk och sårbarhetsanalysen.
Säkerhetssamordnaren initierar, driver, samordnar och sammanställer arbetet med den
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen och stödjer vid behov analysarbetet på
kontorsnivå.
Samtliga nämnder och stiftelser ansvarar för att bedriva ett arbete med risk och
sårbarhetsanalys inom ramen för det egna verksamhetsansvaret och ska aktivt delta i den
kommunövergripande risk och sårbarhetsanalysen.
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5. Geografiskt områdesansvar
Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser
i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH):
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planeringsoch förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
Hylte kommuns ambition med det geografiska områdesansvaret under mandatperioden är att:
 Öka samverkan med aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område.
 Öka samverkan med civilsamhället inom kommunens geografiska område.
Vidare ska Hylte kommun kunna:
 Stå värd för en lokal inriktning och samordningsfunktion (ISF). Kommunen ska också
kunna upprätta ett ISF-stöd som tar fram ett förslag på aktörsgemensam inriktning och
samordning.2
 Säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.

2

I syfte att förbättra förmågan att hantera samhällstörningar har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) utvecklat ett gemensamt sätt att tänka och arbeta för att stödja inriktning och samordning under en
händelse. Dessa aktörsgemensamma former kräver att kommunen med sitt geografiska områdesansvar har en
inriktning och samordningskontakt (ISK), kan stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) samt
kan upprätta ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF-stöd) som i det närmaste liknar en stab.
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6. Planering avseende krisberedskap
Nedan finns en övergripande beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som
beskrivs i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap samt hur ersättningen ska
användas.
6.1 Geografiskt områdesansvar
Kommunen ska återuppta arbetet med ett lokalt krishanteringsråd genom att initiera ett möte
där privata och offentliga aktörer bjuds in.
6.2 Utbildning och övning
Kommunen ska en gång per mandatperiod och vid behov utbilda förtroendevalda i
stabsmetodik.
Kommunen ska en gång per mandatperiod och vid behov öva förtroendevalda i stabsmetodik.
Kommunen ska årligen utbilda den övergripande krisledningsorganisationen och de
kontorsvisa krisledningsorganisationerna i stabsmetodik.
Kommunen ska årligen öva den övergripande krisledningsorganisationen och de kontorsvisa
krisledningsorganisationerna i stabsmetodik.
Kommunen ska vid behov utbilda den övergripande krisledningsorganisationen i WIS för att
öka förmågan att dela lägesbild.
6.3 Höjd beredskap
Kommunen ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.
Kommunen ska öka kunskapen gällande totalförsvar hos förtroendevalda och tjänstemän i
kommunen.
6.4 Samverkan
Kommunen ska identifiera och utveckla privat-offentlig samverkan.
Kommunen ska i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och
utvärdering av samverkansövningar på regional nivå.
Kommunen ska delta i Regionala rådets möten i Halland.
Kommunen ska delta i Säkerhetsnätverket Hallands möten.
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6.5 Användning av statlig ersättning
Kommunen ska använda ersättningen på följande vis:
Grundbelopp
Grundbeloppet används som lön till säkerhetssamordnaren för samordning av kommunens
uppgifter i krisberedskap.
Verksamhetsersättning
Verksamhetsersättning används tillsammans med grundbeloppet som lön till
säkerhetssamordnaren för samordning av arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys
samt övning och utbildning av förtroendevalda, den kommunövergripande och de kontorsvisa
krisledningsorganisationerna.
Ersättning för utomhusvarning
Ersättning för underhåll av VMA används för att betala abonnemangsavgifter och underhåll
av VMA-funktionen.
Rakelsubventioner
Rakelsubventionerna används för grundabonnemang i Rakel och för telematikabonnemang för
styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel.
6.6 Rutiner för egenkontroll och redovisning hur den statliga ersättningen
används
Budget
För att underlätta redovisningen av uppföljningen av kostnaderna särredovisas den statliga
ersättningen i kommunens redovisningssystem. En särskild budget finns upprättad med
aktivitetskoder.
Redovisningar
Årlig verksamhetsberättelse över kommunens säkerhetsarbete sammanställs till
kommunstyrelsen i januari varje år.
En årlig uppföljning sammanställs till Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
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6.7 Styrande dokument
Kommunen har styrande dokument som reglerar krisberedskapsarbetet i kommunen. Vid
behov kan dokumentet behöva uppdateras under mandatperioden.
Kommunövergripande dokument

Beslutas av:

Säkerhetsskyddslag
Säkerhetsskyddsanalys för Hylte kommun
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Hylte kommun

Säkerhetsskyddschef
Kommunfullmäktige

Lag om skydd mot olyckor
Handlingsprogram för skydd mot olyckor Hylte kommun

Kommunfullmäktige

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap
Risk- och sårbarhetsanalys
Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
Reglemente för Hylte kommuns krisledningsnämnd
Rutin för utbildning och övning i krisberedskap i Hylte
kommun
Rutin för hantering av extraordinära händelser i Hylte kommun
Rutin för kriskommunikation vid stabsarbete i Hylte kommun
Uppdragsbeskrivning för kommundirektören

Kommunens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunens ledningsgrupp
Kommunens ledningsgrupp
Kommunens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Policy för POSOM i Hylte kommun
Riktlinjer för POSOM i Hylte kommun

Kommunfullmäktige
Kommunens ledningsgrupp

Policy för säkerhetsarbete i Hylte kommun
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Hylte kommun

Kommunfullmäktige
Kommunens ledningsgrupp

Policy för krishanteringsråd i Hylte kommun

Kommunstyrelsen

Ersättningslokaler för kommunal verksamhet i Hylte kommun
Språkkunskaper anställd personal Hylte kommun
Larmlista och adresslista krisledningsorganisationen
Larmlista och adresslista POSOM-gruppen
Funktionskort och lathundar för Hylte kommuns
krisledningsorganisation

Kommunens ledningsgrupp
Kommunens ledningsgrupp
Säkerhetssamordnaren
POSOM-ansvarig
Säkerhetssamordnaren

Kontorsvisa dokument

Beslutas av:

Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse
– Kommunledningskontoret
Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
14

102 (104)

– Barn- och ungdomskontoret
Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse
– Arbets- och näringslivskontoret
Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse
– Samhällsbyggnadskontoret
Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse
– Omsorgskontoret
Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse
– Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Arbets- och
näringslivsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Bostadsstiftelsen
Hyltebostäders styrelse

15
103 (104)

16
104 (104)

20 Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
2019 KS0414
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

§244

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
(2019 KS0414)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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




§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
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad riktlinje för upphandling
och inköp enligt bilaga Riktlinje nytt förslag 2019-10-02.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att återremittera ärendet för att titta på stycket om sociala krav och
etiska krav i riktlinjen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
51(52)
(1)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§305

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
61(52)
(2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§305

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
(2019 KS0414)
Beslut

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

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




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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
72(52)
(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-21
Dnr 2019 KS0414
Therese Ericsson, Upphandlare
Tel. 0345-18024
E-post: Therese.Ericsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

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

Beskrivning av ärendet
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 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
Riktlinje nytt förslag 2019-10-02

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
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Riktlinjer för upphandling och inköp
Organisation och ansvarsfördelning
För att hantera kommunens upphandling och inköp, skall kommunen på det sätt och inom de ramar
som kommunfullmäktige beslutar, samordna dessa frågor för de verksamheter som ingår i kommunen.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod pröva om
policyn och tillhörande riktlinjer behöver revideras.

Kommunstyrelsen

Ansvaret för kommunövergripande uppföljning och utvärdering av
policyn.

Upphandlings- och
inköpsfunktionen

Upphandlings- och inköpsfunktionen har ett övergripande ansvar
för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster som sker för
Hylte kommun.

Vem omfattas
Riktlinjen för upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenader gäller för kommunens
verksamheter.

Gällande lagar och regler vid upphandling
Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som syftar till att skapa en inre marknad
och sund konkurrens inom EU. I begreppet upphandling innefattas köp, leasing, hyra eller hyrköp av
varor, tjänster och byggentreprenader.
Upphandlingsregelverket består av fyra lagar: lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Vilken lag som ska
användas beror på vilken typ av verksamhet upphandlingen gäller.
När Hylte kommun köper varor eller tjänster ska LOU, LUF och LUK användas beroende på
tillämpningsområde.
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper:






Icke- diskriminering, innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en
leverantör på grund av omständigheterna som exempelvis nationalitet. Hylte kommun kan
därmed inte ställa krav som enbart svenska företag kan känna till eller utföra.
Likabehandling, innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla
leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt så att inte någon
leverantör gynnas framför en annan leverantör.
Ömsesidigt erkännande, innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlems
behöriga myndighet ska vara giltigt också i övriga EU/EES- längder.
Proportionalitet, innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten måste ha ett
naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
Öppenhet, innebär att vi ska vara öppna och lämna information om upphandlingen och det
praktiska tillvägagångsättet. Upphandlingsdokument ska vara klart och tydligt formulerat och
innehålla samtliga krav som ställs.

Ramavtal
Ramavtal innebär att kommunen har genomfört eller deltagit i en upphandling och därefter tecknat
avtal med leverantör(er) om successiva avrop/beställningar under avtalsperioden med reglerade priser,
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kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att den som är inköpsberättigad enligt
delegeringsordningen kan avropa/beställa direkt från leverantören.
Kommunens verksamheter är skyldiga att informera sig om vilka ramavtal som finns för att sedan
beställa från dessa. Upphandlings- och inköpsfunktionen ska informera verksamheterna om samtliga
ramavtal som kommunen tecknat.

Upphandlingsformer
Upphandling med LOU, med ett beräknat värde från 30 000 kr upp till lagstadgad
direktupphandlingsgräns, ska genomföras som en direktupphandling. Direktupphandlingar utförs i
digitalt upphandlingsstöd.
För summor från 0 – 30 000 kr gäller att direktköpet görs affärsmässigt och med fördel lokalt där avtal
inte finns.
Vid ett beräknat värde över LOU:s fastställda tröskelvärden genomförs upphandlingar enligt övrigt
tillämpningsbart förfarande genom att verksamheten ifyller ett anskaffningsbeslut. Upphandlingen blir
då kvalitetsäkrad via upphandlings- och inköpsfunktionen tillsammans med verksamheten som bistår
med kunskap om upphandlingens art.
Vid upphandling enligt LUK eller LUF gäller lagstadgade tröskelvärden. Upphandling ska utföras i
digitalt upphandlingsstöd.

Sanktioner vid otillåten direktupphandling
Med begreppet ”otillåten direktupphandling” menas att en upphandling genomförs i strid med lagen.
En direktupphandling är exempelvis otillåten om beloppsgränsen för direktupphandlingen överskrids,
beloppet beräknas på hela organisationen och inte enbart
verksamheten. Genomförs en otillåten direktupphandling riskerar Hylte kommun bli skyldig att betala
skadestånd och en sanktionsavgift.

Hållbar upphandling
Att Hylte kommun tar miljöhänsyn och social hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling
och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljöanpassad upphandling
I all upphandling ska kommunens verksamheter eftersträva en ökad miljömedvetenhet. Upphandling
och inköpsfunktionen ska tillsammans med verksamheten eller referensgruppen prioritera
miljöanpassade lösningar så långt detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.
När ett upphandlingsdokument eller ett avtal utformas ska, när så är möjligt, krav ställas på att
leverantören innehar en miljöpolicy vid avtalets start.
Upphandlingsmyndighetens förslag på kriterier kan användas som ett hjälpmedel för att få information
om vilka miljökrav Hylte kommun kan ställa i sin upphandling.

Kvalitetsledning i upphandling
Där det är möjligt och rimligt ställer kommunen krav på att leverantören, ska ha ett dokumenterat och
kvalificerat kvalitetsledningssystem vid avtalets start.

Sociala och etiska krav
I all upphandling som kommunen inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning bedriver ställs
etiska och sociala krav. Anbudsgivare ska acceptera kommunens text i upphandlingsdokumentet om
Etisk uppförandekod.
Kommunens beställare/arbetsgrupp ska vid utförande av uppdrag som upphandlas ställa krav där det
är möjligt enligt nedan:
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Arbetstagare erbjuds arbets- och anställningsvillkor i enlighet med svenska kollektivavtal. Det kan
även handla om andra aspekter som rör arbetstagares rättigheter såsom krav på
personalövertagande, arbetsmiljö eller krav på respekt för grundläggande rättigheter i
arbetslivet, bl a ILO:s kärnkonventioner.
Leverantören anställer eller erbjuder praktik eller traineeplatser till personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Lika möjligheter för kvinnor och män gälla för ökad jämställhet.
Social integration för att verka för att inkludera utsatta grupper i samhället, och att öka
förutsättningarna för det civila samhällets organisationer att delta vid offentlig upphandling.

Andra policys som styr
Vid upphandling och inköp, oavsett kontraktsvärde, ska kommunens samtliga beslutade policys och
riktlinjer följas. I händelse av motstridighet är det alltid upphandlingslagstiftningen som har företräde.

Samordnad upphandling
Upphandlingen inom kommunen ska samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och
totalekonomi dels för att minimera de administrativa kostnaderna. Samordning kan även ske med
andra upphandlande myndigheter och inköpscentraler där det är möjligt. Kommunens beställare har ett
ansvar för att medverka vid upphandlingar och uppföljning av skallkrav både inom den egna
kommunen och i samverkan med andra kommuner.

Konkurrens
Upphandling ska göras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns i syfte att långsiktigt få
fler aktörer att kunna verka på marknaden. Upphandlingsdokumentet bör utformas så att det är möjligt
för såväl stora som medelstora och små företag att lämna anbud.

Uppföljning
I samband med årsbokslutet ska följande delar följas upp och återredovisas till Kommunstyrelsen:
 Att direktupphandlingar och upphandlingar görs enligt kommunens upphandlingsgränser.
 Att leverantörerna håller det som står i avtalet. Utföres via stickprov.
 Att organisationen avropar de avtal som finns. Utföres via stickprov.
 Redovisning av differensen av högsta och lägsta anbudssummor där det är möjligt.
 Redovisning av antalet inkomna anbud med organisationsnummer beläget lokalt inom
kommunen.

Riktlinjen är kopplat till policyn för upphandling och inköp
Antagen: 2019-XX-XX, kommunfullmäktige § 61
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21 Fortsättning av investeringsstopp
2019 KS0001
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

§247

Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari
2020.
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.

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.

Handlingar i ärendet


§320 KSAU Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och anställningsstopp

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari
2020.
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att samtliga stopp hävs från 1 januari 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter följande beslutsgång:
Den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA
Den som bifaller Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Resultat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13
1 (3)
(52)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till
protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) lämnar en skriftlig reservation:
Att fortsätta ett anställningsstopp även nästa år när vi har en verksamhet som skriker efter
personal, framförallt skolan vore ödesdigert. Skolor som i dagsläget inte ens får ta in
vikarier.

Beslutet skickas till
Samtliga kontor
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14
2 (3)
(52)

Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-12
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §247
Ärende:

Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp, 2019 KS0001

Omröstningslista(or)

Ska anställningstopp och övertidsstopp vara kvar?
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Krister Mattsson (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ersättare
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare
Resultat

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
9

15
3 (3)
(52)

X
2

0

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§320

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
16
1 (2)
(52)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§320

Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och
anställningsstopp
(2019 KS0001)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari
2020.
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.
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.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari
2020.
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
17
2 (2)
(52)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-22:10

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), Bengt-Åke
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin
Svan (C), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina
Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran
Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S),
Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy
Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M),
Anwar Hassan (C), Lennart Erlandsson (C), Lars Sundberg (S), Monika Albrecht
(S), Per-Yngve Bengtsson (S), Julia Kabell (V), Martin Isaksson (SD), Bjarne
Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§45

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Alexander Engman (L)

……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-05-02

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Mötesdatum
2019-05-02
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Kommunfullmäktige

§45

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun Besparingsåtgärder
(2019 KS0001)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av den redovisade ekonomiska prognosen för
Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:
a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
e. Sjölunda uppvärmning
f. Ridhus - snörasskydd
2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019.
3. Beslut om undantag från investeringsstoppet delegeras till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 27,5 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det
budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är
nämndernas samlade avvikelse (-18,4 mkr) samt högre pensionskostnader (- 1 mkr).
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till – 1,0 mkr. Ett sådant
resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet,
som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.
Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018,
uppgår till 107 567 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 82 087 tkr, vilket är en
positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas
förbrukas.
Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr.
Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga
investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämras ytterligare, där kommunens
likviditet vid årets slut förväntas vara negativ med 39,6 mkr. Slutligen innebär detta, om
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 4

Kommunfullmäktige
kommunens likviditet inte ska urholkas, att kommunen kommer vara tvungen att se över
möjligheterna att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.
Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades
via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den
posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel
omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.
Handlingar i ärendet







§96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
§98 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader, inför KS
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport, inför KS
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Räkenskaper, inför KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av den redovisade
ekonomiska prognosen för Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:
a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019
I debatten yttrar sig
Göran Edberg (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C)
Yrkande
Göran Edberg (S) yrkar:Tillägg under punkt 1 Undantag från investeringsstopp: e) Sjölunda
uppvärmning
Göran Edberg (S) yrkar: Lägg till en punkt 3: Beslut om undantag från investeringsstoppet
delegeras till kommunstyrelsen.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Roos (C), med bifall av Göran Edberg (S) yrkar: Investeringen Ridhus - snörasskydd
undantas från investeringsstoppet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Kommunfullmäktige
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om investeringsstopp mot Stinas
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om stopp för halverad karensdag mot Stinas
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om
att investeringen Sjölunda uppvärmning ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om att
investeringen Ridhus - snörasskydd ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande finner
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om
delegering till kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckningar: C och M i Samverkan stödjer
förslaget med påpekan att detta är konsekvenserna av tidigare okunskap, oförmåga,
saktfärdighet och brist på ledarskap från ”Framtid Hylte”.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Stiftelsen Hyltebostäder
Kommunledningskontoret
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22 Sammanträdestider 2020
2019 KS0444
Beslutsunderlag
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-15
Dnr 2019 KS0444
Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestider för 2020:
 30 januari
 12 mars
 7 maj
 16 juni
 3 september
 22 oktober
 26 november
Sammanträdestiderna får ändras om ärendelistan fordrar det.
Platsen för sammanträdet meddelas i kallelsen.

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

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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23 Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020
2019 KS0506
Beslutsunderlag
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-11-15
Dnr 2019 KS0506
Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020
Förslag till 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.

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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24 Svar på interpellation angående Skravelsbo 1:4 Torup
2019 KS0458
Beslutsunderlag
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Interpellations svar, Skavelsbo 1:4
Redan plankarta daterad 1/8 1968 pekar ut området som Park alt plantering och varför detta
inte har gjorts under alla dessa år har jag faktiskt inte ett bra svar på, se den äldre plankartan
To 523 och den nyare To 562).
Jag tänker att när det börjar närma sig gräs-växartider i Torup våren 2020 bör ett arbete att
följa plankartan daterad 1968 kunna starta.
Bifogar Plankarta To 523, To 562 och Utredning Detaljkarta Parkområde Torup

Malin Thydén Kärrman (S)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

29 (52)
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Fastighet: Skravelsbo 1:4
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Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Vid Torups södra infart Skravelsbo 1:4, där kommunen sålt industrimark
till bland andra Kenneths bygg, så är marken ej skött. Det ser ovårdat ut
med långt gammalt ängsgräs, sly och buskar. De boende tycker det ser allt
annat än vackert ut, och när man kommer in i Torup det hållet så ger det
intryck av ett bortglömt samhälle. Vi har lagt miljontals kronor på att
anlägga en park i Torups centrum, men glömde andra sidan av samhället.

En idé vore att anlägga en trevlig plantering med blommor på den remsan
av marken som gränsar mot bostäderna.

Mot bakgrund av ovanstående

Varför har marken Skravelsbo 1:4 inte blivit skött?
Kommer kommunen nu att ta tag i det?
Stina Isaksson 2019-10-19
Johnny Winther
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:20

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), Bengt-Åke
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip
Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson
(M), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel
Johansson (S), Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson
(C), Mihaly Thorman (SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson
(C), Bo Larsson (M), Maj Brodin Johansson (C), Fredrik Engberg (L), Lars
Sundberg (S), Mustafe Yuusuf (S), Martin Isaksson (SD), Bjarne Gunnarsson
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Julia Kabell (V)
Gunilla Magnusson (KV)
Lama Alshihabi (C)
Fredrik Artursson (S)
Malin Taipaleenmäki (S)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Per Borg (kommundirektör)

Utses att justera

Rolf Näslund (M)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§172

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Rolf Näslund (M)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-10-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

sid 3

Kommunfullmäktige

§172

Extra ärende: Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande angående Skravelsbo 1:4 Torup
(2019 KS0458)
Beslut

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



Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4
Torup

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 Interpellation till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden angående "parkområdet" vid
Coops parkering i Unnaryd
2019 KS0515
Beslutsunderlag
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Unnaryd 191118

Interpellation till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden angående ”parkområdet” vid
Coops parkering i Unnaryd.

Centern avd. Unnaryd ingav en motion där vi ville ha asfalt på den tråkiga grusplanen som
gränsar till Coops parkering i Unnaryd.
Grusplanen – som består av just grus, är ful och gropig. Den är belägen centralt. Ingen vacker
syn som möter både besökanden och boende.
Svaret på motionen blev, att det är ett ”parkområde” (och därför inte kunde asfalteras?)
Nu ställer vi frågan vad tänker kommunen göra med detta ”parkområde”? Som det ser ut nu
– kan ingen med ens lite god vilja – kalla detta område för ”park”.

Maj Brodin Johansson Centern
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26 Inkomna motioner
2019 KS0042
Beslutsunderlag

45 (52)

27 Fyllnadsval
2019 KS0015
Beslutsunderlag

47 (52)

28 Avsägelser
2019 KS0014
Beslutsunderlag
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29 Övriga ärenden
2019 KS0012
Beslutsunderlag
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