
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

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

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-12
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten kl. 08:30-12:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), 
Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L) §§225-258, Lisa Mogren (V), 
Alexander Engman (L) §§222-224, Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), 
Ewa Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)
Alexander Engman (L) §§225-258
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör) §§225-258
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

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

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§222-258
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Mötesdatum sid 2
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§222 Val av justerare

§223 Godkännande av ärendelista

§224 Information och rapporter

§225 Meddelanden

§226 Delegeringsredovisning

§227 Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse 
rörande betalningsansvar

§228 Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

§229 Avräkning barn- och elevantal 2019

§230 Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019

§231 Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 2020

§232 Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte

§233 Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)

§234 Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering

§235 Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"

§236 Investeringsbudget 2020-2023

§237 Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden

§238 Policy för ersättning i vattenskyddsområden

§239 Översiktsplan för Hylte kommun

§240 Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga

§241 Undantag från investeringsstopp

§242 Riktlinjer för krisberedskap

§243 Information om risk- och sårbarhetsanalys

§244 Revidering av riktlinje för upphandling och inköp

§245 Firmatecknare

§246 Revidering av delegeringsordning

§247 Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp

§248 Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos efter 10 månader

§249 Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos efter 10 månader

§250 Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos efter 10 månader

§251 Begäran om medel - Samförläggning el i Unnaryd

§252 Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019 - Uppföljning EU-valet

3 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§253 Utvärderingsrapport Tågdagarna 2019 och begäran om medel för 2020

§254 Samråd Översiktsplan 2035 - Ljungby kommun

§255 Detaljplan Industriområde Kambo - Begäran om förnyat planbesked

§256 Externremiss - Förslag att slopa plattformen i Fröslida

§257 Försäljning av mark - Stora Hässlehult

§258 Fyllnadsval - ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§222

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 6
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.

Handlingar i ärendet
• Tomt dokument för anteckningar

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224

Information och rapporter 
(2019 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Risk- och sårbarhetsanalys
Diana Körner-Hansson, säkerhetssamordnare, informerar om den risk- och sårbarhetsanalys 
som gjorts som en del av kommunens krisberedskapsarbete.
 
Justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023
Ronny Löfquist (S) informerar om Framtid Hyltes förslag till justering av resultat- och 
ekonomisk plan 2020-2023. Framtid Hyltes förslag är även kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.
 
Ekonomisk prognos efter 10 månader
Daniel Bjuvstam, tillförordnad ekonomichef, informerar om hur den ekonomiska prognosen 
ser ut efter 10 månader.

Handlingar i ärendet
• Föredragningslista KS 12 november 2019

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 8
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§225

Meddelanden 
(2019 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
I kallelsen till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de 
meddelanden som har kommit in till kommunen som det kan vara bra att kommunstyrelsen 
har kännedom om.

Handlingar i ärendet
• Protokoll kommunfullmäktige 2019-10-24

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 9
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§226

Delegeringsredovisning 
(2019 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
• Delegeringsbeslut Anställning av personal oktober
• Protokollsutdrag KSAU 29 oktober § 316 - Remiss av motion

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 10
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2018 KS0202)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ett missiv om att förlänga ersättningsmodellen för 
hemsjukvårdsöverenskommelsen.

Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region Hallands 
ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av sjuksköterska, 
fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut).

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018 -2019.

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna 
och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan godkännas av de 
samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny ersättningsmodell föreslås att nuvarande 
överenskommelse förlängs med ytterligare sex månader. Uppräkning sker med 
Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100 procent enligt 
befolkningsförändring, 60 procent av förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent 
av förändringen personer under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive 
fullmäktigeförsamling.

Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1 januari 
2020 t.o.m. 30 juni 2020.

Handlingar i ärendet
• §287 KSAU Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
• Tjänsteskrivelse Förlängning av ersättningsmodell för 

hemsjukvårdsöverenskommelsen
• Missiv Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t o m 2020-06-30 - 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 11
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.
 

 

Protokollsanteckning
Ronny Löfquist (S) lämnar följande protokollsanteckning:
I Region Hallands underlag står det att kommunerna övertog Region Hallands ansvar för 
hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015. Detta är felaktigt, Region Halland har 
fortfarande ansvar för frågan, men kommunerna utför uppgifterna åt regionen.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§228

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård 
och hjälpmedel 
(2019 KS0433)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2018 att översända förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel till de halländska 
kommunerna.

Av en eller flera anledningar har Hylte kommun inte antagit det nya förslaget till reglemente.

Med anledning av att en ny kommunallag har trätt i kraft har Sveriges kommuner och 
landsting utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade 
till den nya lagen.

De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till 
normalreglementet, vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 
hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet har det också införts ett nytt 
kapitel som medger nämnderna möjlighet att medge delegering av beslut.

Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är 
enbart av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget avtal och 
överenskommelse om hemsjukvården.

Handlingar i ärendet
• §288 KSAU Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel
• Tjänsteskrivelse Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
• Protokollsutdrag Regionsstyrelsens arbetsutskott § 535 (2018-08-28)
• Påminnelse om godkännande av reglemente för Gemensamma nämnden för 

hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH)
• Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Mötesdatum sid 13
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.

Paragrafen är justerad

13 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 14
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§229

Avräkning barn- och elevantal 2019 
(2019 KS0453)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte avräkna barn- och elevantalet 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att avstämning av förändrad befolkningsutveckling 
innevarande år ska göras i samband med ramberäkning samt justeringstillfälle för 
nästkommande år.

Avräkningen för vårterminen baseras på befolkningsstatistik från SCB per 2019-03-31 och 
höstterminen per 2019-09-30. Avräkningen för vårterminen är gjord. Däremot är inte 
avräkningen för höstterminen gjord. Det beror på att befolkningsstatistiken från per 2019-09-
30 publiceras av SCB 11 november, dvs dagen före kommunstyrelsens sammanträde. Det 
innebär att sammanställningen till kommunstyrelsens arbetsutskott endast innehåller 
avräkningen för vårterminen, och att hösterminen kommer presenteras direkt på 
kommunstyrelsens sammanträde.

Avstämningen för vårterminen visar en minskning inom samtliga områden. Det innebär att 
avstämningen sammantaget för vårterminen skulle minska barn- och ungdomsnämndens 
(BUN) ram med cirka 5 622 000 kr.

Handlingar i ärendet
• §289 KSAU Avräkning barn- och elevantal 2019
• Tjänsteskrivese – Avräkning barn- och elevantal 2019
• Sammanställning avräkning VT 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte avräkna barn- och elevantalet 2019.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över riktlinjerna för avräkning barn- och 
elevantal inför budgetberedningen 2020.
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Mötesdatum sid 15
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte avräkna barn- och elevantalet 
2019.
 
Anna Roos (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ska minska barn- och 
ungdomsnämndens ram i enlighet med kommunledningskontorets förslag till beslut.
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut, Ronny Löfquists yrkande och Anna 
Roos yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Ronny Löfquists yrkande. Omröstnings begärs.
 
Ordförande utser Ronny Löfquists yrkande som huvudförslag. Ordförande ställer 
arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande mot varandra för att utse 
motförslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat utse Anna Roos yrkande som 
motförslag.
 
Därefter genomförs omröstningen efter att följande omröstningsordning godkänns:
JA-röst för Ronny Löfquists yrkande
NEJ-röst för Anna Roos yrkande
 
Resultat
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 16
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§230

Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019 
(2019 KS0415)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen 
löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade 
kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2019.

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 
kronor fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor. 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av 
verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.
Kommunstyrelsen 520 592 kr

Räddningsnämnden 66 549 kr

Samhällsbyggnadsnämnden 93 030 kr

Arbets- och näringslivsnämnden 651 868 kr

Barn- och ungdomsnämnden 3 901 675 kr

Omsorgsnämnden 2 305 548 kr

Summa 7 539 261

Handlingar i ärendet
• §290 KSAU Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
• Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
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Mötesdatum sid 17
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 18
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 2020 
(2018 KS0089)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.
 

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd 
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.

Redovisningarna ska innehålla:
- Organisationsnummer för partiet
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år
- Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts 
samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma
- Partiets kontaktperson avseende partistöd.

 
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
samtliga partier har lämnat in redovisningar för hur partierna har använt partistödet för 2018. 
Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 
2020.
 

Handlingar i ärendet
• §291 KSAU Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
• Tjänsteskrivelse Redovisning partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
• Sammanställning Redovisning partistöd 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§232

Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte 
(2019 KS0456)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Lånet var amorteringsfritt i fem år med den ränta som kommunen betalar.

2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfriheten för lånet och i oktober 
samma år beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med 31 december 2018.

Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför 
inkommit med önskemål om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år.

Handlingar i ärendet
• §292 KSAU Begäran om förlängning av amorteringsfritt lån - Skidklubben Hylte
• Tjänsteskrivelse Begäran amorteringsfritt lån skidklubben
• Begäran förlänga amorteringsplan. Skidklubben Hylte

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.

 

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§233

Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 
(2019 KS0471)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad riktlinje för hantering av 
resultatutjämningsreserv i Hylte kommun.
 

Beskrivning av ärendet
I november 2012 kompletterade riksdagen den befintliga lagstiftningen gällande god 
ekonomisk hushållning med en möjlighet att under vissa förutsättningar avsätta medel i en 
resultatutjämningsreserv. Syftet var att under goda ekonomiska år kunna avsätta del av 
resultatet i en reserv för att sedan kunna möta konjunktursvariationer I oktober 2013 beslutade 
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i Hylte 
kommun.

Vad resultatutjämningsreserv är och syftet med den regleras även de nya lagarna, 
kommunallagen (2017:725) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). I 
kommunallagen ställs också krav om att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för hantering 
av resultatutjämningsreserven.

Lagen är tydlig med minimikrav på vad som får reserveras men inte lika tydlig med hur 
reserven får disponeras. Ett krav är dock att balanskravsjusterat resultat är negativt och att 
disponering endast får ske upp till ett balanskravsresultat som motsvarar noll.

Syftet med resultatutjämningsreserven är att ge kommunen en möjlighet att undvika tillfälliga 
neddragningar under en konjunkturcykel. Enligt de tidigare riktlinjerna var det enbart möjligt 
att använda reserven vikande skatteunderlag i samband men lågkonjunktur. Den möjligheten 
kvarstår men i den reviderade riktlinjen ges också möjlighet att använda reserven för åtgärder 
som på längre sikt sänker kommunens kostnader vilka förbättrar kommunens möjlighet att 
uppnå god ekonomisk hushållning.
 

Handlingar i ärendet
• §294 KSAU Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
• Tjänsteskrivelse, Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv
• Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv i 
Hylte kommun.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§234

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 
Justering 
(2019 KS0055)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
 
Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:
- 101 000 kr justering hyror
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023
 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 105 000 kr effektivisering administration
- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
- 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 55 000 kr effektivisering administration
- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: 2 378 000 kr
2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
2023: 17 826 000 kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
 
Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.

Handlingar i ärendet
• §296 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
• 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0
• 191028  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0
• 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
• Hylte rustar för framtiden
• Budgetberedningens förslag Nya eller förändrade taxor inför 2020
• 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
• 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
• 2 Taxa måltider vid dagcentraler
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
• 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
• 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
• 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
• 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
• 4 Plan- och byggtaxa 2020
• 5 Taxa arrende - andra nyttjanderäter 2020
• 6 Renhållningstaxa 2020
• 7 VAtaxa 2020
• 7a VAtaxa 2020 bilaga
• 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
• 9 Förslag på förändringar taxor ANN
• Jämförelse taxor SBN (2019-11-05)
• Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
• Justering Omsorgsnämnden
• Justering Barn- och ungdomsnämnden
• Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
• Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
• Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som 
kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:
- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 
invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten 
felsortering
 
Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och 
näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens 
prognos, delårsbokslut och årsbokslut.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Revisionen
Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.
 
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 101 000 kr justering hyror
- 105 000 kr effektivisering administration
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
- justera nämndernas ramar utifrån föreslagen ny organisation samt utreda eventuellt behov av 
omfördelning av central administration samt raminvesteringar till kommunfullmäktige i 
november
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget 
till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta 
nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter 
det att Arbetsförmedlingen stänger.
 
Valnämnden
Inga förändringar.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 185 000 kr nytt RIB-avtal
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 261 000 kr justering hyror
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- 55 000 kr effektivisering administration
 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
- ändra betalningsmodell för fritidskorten med Hallandstrafiken till en modell per resa med 
högkostnadsskydd
 
Tillsynsnämnden
Inga förändringar
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration
 
Överförmyndarnämnden
Inga förändringar.
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, 
som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration
 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med 
eventuellt införande av resursskola
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar
 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av 
samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration
 
Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.
Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt 
beslut.
 
Finansiering
Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).
 
Kommunfullmäktiges reserv sätts till:
2020: 3 503 000 kr
2021: 7 264 000 kr
2022: 2 421 000 kr
2023: 189 000 kr
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:
2020: xxx kr
2021: xxx kr
2022: xxx kr
2023: xxx kr
 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:
2020: xxx kr
2021: xxx kr
2022: xxx kr

31 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 32
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2023: xxx kr
 
Eget kapital förändras med:
2020: 7 000 000 kr
2021: 7 020 000 kr
2022: 7 147 000 kr
2023: 7 304 000 kr
 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 
2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".
 
Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.
 
Övrigt
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. 
Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.  
 
Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.
 
Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk 
hushållning fastställs enligt bilaga 4.
 
Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår 
nivån till 1,9 %.
 
Hylte rustar för framtiden
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. 
 
Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.

 

Yrkande
Ronny Löfquist yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande ändringar:
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:
• 101 000 kr justering hyror (felaktigt under nedjustering tidigare)
• 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
• 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
• 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023

 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

• 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
• 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation 
till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central 
administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är 
hänförbara till överflyttad verksamhet.
 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

• 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

• 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
• 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

• 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 
Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

• 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

• 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Finansiering
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 2 378 000 kr
2021: 6 798 000 kr
2022: 13 007 000 kr
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2023: 17 826 000 kr
Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 2 984 000 kr
2021: 3 755 000 kr
2022: 1 567 000 kr
2023: 929 000 kr

 
Stina Isaksson (SD) yrkar följande kring arbetsutskottets förslag till beslut:
KS
Att kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
- 438 000 kr för sänkta arvodesnivåer för politiker till nivån före valet
- 160 000 kr för sänkt arvode med 20% för kommunstyrelsens ordförande
- 63 000 kr minskning av partistöd 10%
- 1 000 000 kr för minskning av facklig tid (3 tjänster)
 
SD yrkar avslag på
- Att nedjustera KS ram med 1 500 000 kr för avslutande av den halva karensdagen.
- Att nedjustera KS ram med 370 000 kr (2020) för åtgärder minskad sjukfrånvaro, och att 
sänka den för 2021-2023 till 200 000 kr.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
SD yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag
- Införa webbsändning av kommunfullmäktige.
- I samband med bokslut 2019 ska ett mångkulturellt bokslut arbetas fram
- Ta fram en plan för att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
- Ta fram en plan för att rekrytera en återvandringshandläggare
- Ta fram en kostnadskalkyl för att införa medborgarförslag
- Se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på 
alla kommunens anläggningar
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader. 
 
RN
Att räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn
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- 30 000 kr drift påfyllning gasol
- 128 000 kr drift serviceavtal
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
ANN
Att arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med
- 120 000 kr för nattvandrande föreningar
- 300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma
- 150 000 kr för fritidsbank (2020)
 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 450 000 kr tjänsten hälsokommunikatör avslutas
 
Samt att ge ANN i uppdrag:
- utvärdera SFI undervisningen med tanke på den låga andelen godkända elever
- införa ett mångkulturellt bokslut
- införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen och sfi undervisningen
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete 
efter avslut
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Höjd avgift för uthyrning av DVD filmer till 50kr/vecka.
- Påminnelseavgift 50kr för kravbrev på ej återlämnad media.
- Fjärrlåneavgift på 10kr/fjärrlån.
- Avgift för borttappad tagg 200kr
 
Avslag på att höja arvodet för arbets- och näringslivsnämndens ordförande till 40%.
 
SBN
Att samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 1 050 000 kr/år för färdtjänsten.
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
- 2 200 000 kr fritidskorten avslutas.
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Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge SBN i uppdrag
- utreda vad kostnaden skulle bli för att utöka befintlig skolgård i Rydö så att den innefattar 
alla förskolebyggnader samt förråd, samt utöka befintlig parkering.
- utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste 
funktionsnedsättningarna.
- utreda vad skulle de kosta att bygga kök och matsal på Elias Fries.
- tillgängliggöra hjärtstartare dygnets alla timmar, med tydliga anvisningar, skyltar osv.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på uppjustering av taxa för måltider dagcentraler
 
BUN
Att Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 3 200 000 kr förändrat kilometeravstånd skolskjuts.
- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare.
 
Att Barn och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med
- 1 300 000 kr för modersmålsundervisning kopplat till lagkrav.
- 750 000 kr avgiftsfri månad förskola upphör.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge BUN i uppdrag
- införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
- införa en handlingsplan mot mobbning, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens 
förskolor/skolor
- utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
- införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
- inför en jourhavande skolpsykolog
- utbildar all personal inom psykisk ohälsa
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- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av 
språkkrav i enlighet med lagkrav
- utreda möjligheten för nattöppen förskola
- införa klassmorfar/mormorsystem på skolorna i Hylte kommun, kanske i samarbete med 
föreningar
- Återinföra gymnasiala och grundläggande kurser som tidigare köpts av extern aktör men 
som upphört under 2019
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag höjning av taxa elevskåpsnycklar.
- Barnomsorgstaxa införs på tre nivåer, det vill säga en tredje avgift införs för de som vill 
lämna mellan 20-30h/vecka, nivån på taxan föreslås ligga mellan nivån för de som lämnar 0-
20h samt de som lämnar 30-40h.
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:
- 600 000 kr för omsorgshandläggare myndighetsutövning.
 
Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.
 
Samt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
- införa fria trygghetslarm för äldre
- utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav?
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal 
för att brukare ska ha en god levnadsstandard?
 
Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med 
följande justering:
- Avslag på höjning av avgift för snöskottning.
- Avslag på höjning av avgift för dusch inom ramen för anhörigstöd.
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Taxor
Yrkar avslag på att införa en felsorteringstaxa vid upprepad och medveten felsortering.
 
Anna Roos (C) yrkar följande om arbetsutskottets förslag till beslut
Uppdrag till Kommunledningskontoret:
-Utreda var IFO-verksamheterna ska vara lokaliserade, utifrån verksamheternas särskilda 
behov av säkerhet mm.
- Uppdrag finna extern intressent som vill bygga nytt äldreboende i Hyltebruk som ersätter 
Malmagården, som har stora renoveringsbehov.
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag kring implementering av 
Översiktsplanen och en plan för fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner, FÖP.
 
RN
-FIP utökning  med 80 000 kr    
 
SBN
- Fritidskort: vi yrkar en besparing på 1 000 000 kr då korten bara ska gälla inom Hylte 
kommun.
 
ANN
Nattvandring – utökning av budgeten 100 000 kr. 
 
BUN
- Resursskola 2 000 000 kr  för uppstart av resursskola, HT-20
 
Taxor
- Ändra maxtaxan inom barnomsorg till en tredje nivå (75%) – 2, 5% av inkomsten, 1200 kr. 
För andra barnet, 725 kr. 
-Ta bort gratis tolfte månad +700 000 kr
- Införa avgift på 550kr på andra ämnet i kulturskolan, potten pengar ska användas till 
allmän kultursatsning inom kulturskolan.
  Taxa för försäljning av lucktomter 25 kr/kvadratmeter.
- Ta fram en taxa för uthyrning av samlingslokal på Malmagården i Hyltebruk, liknande den 
som finns för Örnaskolans samlingslokal. 
 
Övrigt
Arvode ANNs ordförande höjs till 40%, då bör BUNs ordf sänkas till 30% pga minskade 
uppgifter (ej jourtjänstgöring, mindre område)
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Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om maxtaxa för barnomsorg.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Annas Roos yrkande om resursskola.
 
Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande.
 
Ajournering: 10:50-11:00
 

Beslutsgång
Ordförande frågar på Ronny Löfquists, Anna Roos och Stina Isakssons yrkanden mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 

Reservation och protokollsanteckning
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för 
Anna Roos yrkande. 
 
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande och lämnar följande protokollsanteckning kring att yrkandena ställdes mot varandra 
som helheter i beslutsgången:
Det påverkar demokratin negativt, ett sätt att inte våga ta risken för att en del ledamöter 
eventuellt ställer sig positiva till oppositionens förslag. I juni läggs budgeten på hösten endast 
justeringar där vi utgår från majoritetens budgetförslag. Det finns ingen rimlighet i att alla 
lägger nya budgetförslag på höstens justeringstillfälle. 
 
 

Paragrafen är justerad
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§235

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
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Handlingar i ärendet
• Yrkande Hylte rustar för framtiden

 

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

Paragrafen är justerad
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§236

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
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Nedjustera arbets- och näringslivsnämndens investeringsram med
- 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.
 

43 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 44
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson reserverar sig till förmån till yrkandena från Stina 
Isaksson och Anna Roos.
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§237

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade nyckeltalen för arbets- 
och 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 arbets- 
och näringslivsnämnden.

 

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

Paragrafen är justerad
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§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.
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§239

Översiktsplan för Hylte kommun 
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta översiktsplanen för Hylte kommun

Beskrivning av ärendet
Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen överlämnar härmed ett förslag till ny 
översiktsplan för Hylte kommun för antagande.

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen påbörjades under våren 2016. Förslaget har 
varit på samråd med invånare, företagare, organisationer, myndigheter, grannkommuner och 
andra berörda under våren 2018 och på utställning under våren 2019, och har reviderats med 
utgångspunkt från de synpunkter som kommit in och i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
(2016-06-01 § 72, 2018-01-30 § 8, 2018-09-11 § 167, 2018-12-18 § 240, 2019-06-04 § 143, 
2019-09-10 § 193). Styrgruppen har under resans gång träffats vid 23 tillfällen.

Efter en sista bearbetning är nu förslaget till översiktsplan färdigt för antagande. 
Kommunfullmäktige föreslås därför anta den nya översiktsplanen för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
• §299 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande
• Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande
• ÖP_KS_Antagande_Kartbilaga_2019-11-07x_BLÅ
• ÖP_KS_Antagande_Huvudhandling_2019-11-07x_BLÅ

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta översiktsplanen för Hylte kommun

Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 
Lisa Mogren (V) yrkar: Det inte ska finnas någon begränsning av vindkraftverkens höjd med i 
översiktsplanen. 
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Stina Isaksson (SD) yrkar: Sverigedemokraterna yrkar härmed på Moratorium, av vindkraften 
under denna perioden av översiktsplanen, i avvaktan på att centrala myndigheter utreder 
infraljudens o markvibrationernas effekter på hälsa, ekosystemen, klimatet, biodiversiteten o 
skogsnäringen, samt utvärdering av vattenfrågor enligt EU:s vattendirektiv.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på Lisa Mogrens yrkande.
 
Håkan Bengtsson (C) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.

 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Lisa Mogrens yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs och verkställs 
efter att följande beslutsgång godkänns:
Den som vill avslå Lisa Mogrens yrkande röstar JA
Den som vill bifalla Lisa Mogrens yrkande röstar NEJ
 
Resultat
Med röstsiffrorna 7 JA-röster och 4 NEJ röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
avslagit yrkandet. Omröstningslista finns som bilaga till protokollet.  
 
Ordförande frågar till sist om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs och verkställs 
efter att följande beslutsgång godkänns:
Den som vill avslå Stina Isakssons yrkandet röstar JA
Den som vill bifalla Stina Isakssons yrkande röstar NEJ
 
Resultat
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
avslagit yrkandet. Omröstningslista finns som bilaga till protokollet.
 

Reservation
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C) och Lisa Mogren (V) reserverar 
sig till förmån för Lisa Mogrens yrkande.
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Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning, som Lisa Mogren (V) ställer sig 
bakom:
Jag önskar att Översiktsplanen revideras med följande synpunkter som inkommit från olika 
svar vid utställningen.

Max höjd på vindkraftverk skall utgå ur förslaget till översiktsplan.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk är begränsade. Det är av största vikt att 
dessa områden nyttjas så effektivt som möjligt, med ett minimum av störningar på 
omgivningen. En översiktsplan skall vara aktuell över lång tid. Det är därför olämpligt att 
sätta upp specifika detaljkrav, som begränsar den ständigt pågående tekniska utvecklingen. 
Förutom tekniska förbättringar innebär det att höjden på vindkraftverk ökar.

Verk med höjd 150m är av ekonomiska skäl sannolikt inte längre aktuella att etablera. Detta 
innebär att det i ÖP uppsatta målet för produktion av förnyelsebar energi i form av vinkraft 
inte är möjligt att uppnå.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk sträcker sig i flera fall över 
kommungränser. Inga av Hyltes grannkommuner har några uppsatta regler för max höjd på 
vindkraftverk.

Miljöpåverkan från denna typen av verksamhet styrs av lagstiftning. Prövning och 
tillståndsgivning sker enligt av myndigheter uppsatta krav.

Detaljstyrning, så som maxhöjd hör inte hemma i en kommunal översiktsplan.

I övrigt ställer jag mig bakom översiktsplanen. 

Paragrafen är justerad
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§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.
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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.

Paragrafen är justerad
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§241

Undantag från investeringsstopp 
(2019 KS0300)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att undanta följande investeringar från investeringsstoppet:

• Detaljplan Kambo
• Handikapplift simhall
• Kontorsarmaturer

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tagit beslut om investeringsstopp. Kommunstyrelsen har enligt 
kommunfullmäktiges beslut rätt att ta beslut om undantag från investeringsstoppet.
 
Kommunens verksamheter har skickat in ett antal begäran om undantag från 
investeringsstoppet. Kommunens ledningsgrupp har inför arbetsutskottets sammanträde 
lämnat ett förslag på prioritering av inkomna begäran om undantag.

Handlingar i ärendet
• §301 KSAU Undantag från investeringsstopp
• 191029 Sammanställning undantag investeringsstopp 2019
• 31. Detaljplan Kambo
• 32. Kontorsarmaturer
• 33. Handikapplift simhall

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att undanta följande investeringar från investeringsstoppet:

• Detaljplan Kambo
• Handikapplift simhall
• Kontorsarmaturer

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Arbets- och näringslivsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

53 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 54
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§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.
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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

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

Paragrafen är justerad
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§243

Information om risk- och sårbarhetsanalys 
(2019 KS0439)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om risk- och sårbarhetsanalys Hylte 
kommun 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun inventera, identifiera och analysera 
sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys.

Handlingar i ärendet
• §304 KSAU Informationsärende om Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2019
• Tjänsteskrivelse: Informationsärende Risk och sårbarhetsanalys
• Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2019_maskad

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§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.

Paragrafen är justerad
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§245

Firmatecknare 
(2019 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med kontrasignation av 
kommundirektör Per Borg eller hans utsedda ställföreträdare tecknar kommunens firma.

2. Kommundirektör Per Borg, t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam två i förening eller någon av 
dem med kontrasignation av Anna Sjödell, Marita Svensson tecknar kommunens bankgiro 
och plusgiro.

3. Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro 
och plusgiro.

4. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommundirektör Per 
Borg, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets 
kvarvarande ärenden.

5. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Christina Melin, Lisbeth 
Bäckman, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Karin Birgersson, Yelis Bilim, Erik 
Wikström och Susanne Ohlsson.

6. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med 
kontrasignation av kommundirektör Per Borg, t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam teckna 
fondernas firma.

7. Kommundirektör Per Borg, t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam och ekonomen Marita 
Svensson, två i förening tecknar fondernas bankkonto.

8. T.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam tecknar leasingavtal för personalbilar.

9. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av kommunens firmatecknare.
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10. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig 
beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

11. Avtal efter avslutad upphandling enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) ska 
skrivas under av kommunens firmatecknare.

12. Avtal efter upphandling enligt LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) 
ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig beslutsattest. Är 
kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

13. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under grundavtalet i 
enlighet med punkt 10-12. Saknas grundavtal ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under 
av ansvarig kontorschef.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på nya riktlinjer för upphandling och inköp. 
Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att även beslut om firmatecknare 
ändras.

Kommunledningskontoret vill även lägga med en punkt om vem som skriver under avtal om 
personuppgiftsbiträde.

Kommunledningskontoret har till sist också tagit bort namn på personer som har avslutat sin 
anställning.

Handlingar i ärendet
• §306 KSAU Firmatecknare
• Tjänsteskrivelse Firmatecknare

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med kontrasignation av 
kommundirektör Per Borg eller hans utsedda ställföreträdare tecknar kommunens firma.

2. Kommundirektör Per Borg, t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam två i förening eller någon av 
dem med kontrasignation av Anna Sjödell, Marita Svensson tecknar kommunens bankgiro 
och plusgiro.
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3. Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro 
och plusgiro.

4. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommundirektör Per 
Borg, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets 
kvarvarande ärenden.

5. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Christina Melin, Lisbeth 
Bäckman, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Karin Birgersson, Yelis Bilim, Erik 
Wikström och Susanne Ohlsson.

6. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med 
kontrasignation av kommundirektör Per Borg, t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam teckna 
fondernas firma.

7. Kommundirektör Per Borg, t.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam och ekonomen Marita 
Svensson, två i förening tecknar fondernas bankkonto.

8. T.f. ekonomichef Daniel Bjuvstam tecknar leasingavtal för personalbilar.

9. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av kommunens firmatecknare.

10. Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig 
beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

11. Avtal efter avslutad upphandling enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) ska 
skrivas under av kommunens firmatecknare.

12. Avtal efter upphandling enligt LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) 
ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig beslutsattest. Är 
kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

13. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under grundavtalet i 
enlighet med punkt 10-12. Saknas grundavtal ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under 
av ansvarig kontorschef.
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder/kontor

Paragrafen är justerad
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§246

Revidering av delegeringsordning 
(2019 KS0384)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegeringsordning i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har väckt ärenden med koppling till ändrade riktlinjer för 
upphandling och inköp. Att ändra riktlinjerna medför även att kapitlet om upphandling i 
kommunstyrelsens delegeringsordning måste revideras.

Det är också vissa lagparagrafer kopplade till nya kommunallagen som behöver ändras. Idag 
är det hänvisningar till gamla kommunallagen. Det är också vissa titlar som behöver ändras, 
t.ex. från kommunchef till kommundirektör.

Handlingar i ärendet
• §307 KSAU Revidering av delegeringsordning
• Delegeringsordning KS (Portaldokument)
• Tjänsteskrivelse delegeringsordning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegeringsordning i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§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.
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Resultat
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

Paragrafen är justerad
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§248

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos efter 10 
månader 
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av information.

Beskrivning av ärendet
Eftersom alla nämnderna inte är klara med sina prognoser efter 10 månader kan ingen 
kommuntotal presenteras skriftligt till dagens sammanträde, men tillförordnad ekonomichef 
Daniel Bjuvstam informerar muntligen om hur det ser ut för de nämnder som är klara med 
sina prognoser.  

Handlingar i ärendet
• §308 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - prognos efter 10 

månader
• Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 10 månader
• Prognos 2019 Hylte kommun efter 10 månader - ekonomisk rapport
• Prognos 2019 Hylte kommun efter 10 månader - Räkenskaper

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av information.

Paragrafen är justerad
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§249

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos 
efter 10 månader 
(2019 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en 
positiv avvikelse mot budget med 4 382 000 kr för 2019. Avvikelsen motsvarar 8,4 procent av 
kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot 
budget med 3 732 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,2 procent av kommunstyrelsens 
driftsbudget.

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 486 000 kr, 
vilket ger en avvikelse på 37 684 000 kr som motsvarar 42 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet
• §309 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - prognos efter 10 

månader
• Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 10 månader
• Prognos 2019 KS efter 10 månader - ärendebeskrivning
• Prognos 2019 KS efter 10 månader - drift
• Prognos 2019 KS efter 10 månader - investeringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§250

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos 
efter 10 månader 
(2019 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter nio månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden ingen avvikelse mot budget för 
2019.

Efter nio månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 371 000 kr under 
2019. Det ger en positiv avvikelse på 2 303 000 kr och avvikelsen motsvarar 86 procent av 
nämndens investeringsbudget.

Handlingar i ärendet
• §310 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - prognos efter 10 

månader
• Tjänsteskrivelse - Prognos RN efter 10 månader
• Prognos RN efter 10 månader - ärendebeskrivning
• Prognos 2019 RN efter 10 månader - drift
• Prognos 2019 RN efter 10 månader - investeringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§251

Begäran om medel - Samförläggning el i Unnaryd 
(2019 KS0457)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå 100 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden för samläggning 
el i Unnaryd från kommunstyrelsens reserv.

Kommunstyrelsen beviljar undantag från inköpsstoppet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär 100 000 kronor i tilläggsanslag år 2019 för samförläggning 
el i Unnaryd. EON Energidistribution ska gräva ner luftburna elkablar i och runt Unnaryd. De 
ska bl.a. gräva ner elkabel vid bad- och idrottsplatsen i Unnaryd där kommunens 
gatubelysning idag hänger i luftledning. Samhällsbyggnadskontoret har fått frågan om det 
finns intresse av att samförlägga sträckan till en kostnad av 100 000 kronor. I priset ingår ny 
kabel samt fyra nya belysningsstolpar i metall. I samband med detta sätts ett nytt 
belysningsskåp så att det blir möjligt att mäta förbrukningen. Arbetet ska utföras 2019.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i september 2019 att en del av medlen från 
Tillväxtverket skulle gå till samläggning el, men det var samläggning av el i Kinnared.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar undantag från 
investeringsstoppet under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel.

Handlingar i ärendet
• §293 KSAU Begäran om medel samläggning
• Tjänsteskrivelse Begäran om medel samläggning
• §98 SBN Extra ärende: Samförläggning el - Unnaryd
• Tjänsteskrivelse - Begäran om medel samförläggning el Unnaryd
• Karta 191014 El Unnaryd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå 100 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden för samläggning 
el i Unnaryd från kommunstyrelsens reserv.

Kommunstyrelsen beviljar undantag från inköpsstoppet.
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§252

Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019 - Uppföljning 
EU-valet 
(2017 KS0421)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 12 december 2017 kommunledningskontoret i uppdrag att 
samordna arbetet för ökat valdeltagande och att valnämnden var projektgruppens hemvist.

Projektgruppen, bestående av utredare, integrationskoordinator, kommunikatör och 
folkhälsoutvecklare, genomförde olika aktiviteter och kommunikationsinsatser med syfte att 
höja kunskaper om EU och öka valdeltagandet.

Målet med projektet var att öka valdeltagandet med två procentenheter. Hylte kommun 
uppnådde ett valdeltagande på 52,05 %, vilket innebar en ökning på 6,7 procentenheter. Det 
fanns en trend i hela landet med ett ökat valdeltagande, varför det är svårt att veta om 
projektets insatser bidrog till ökningen. Projektet gjorde dock så att EU-valet fick ett större 
fokus 2019 än vad det fått vid tidigare EU-valår, vilket projektgruppen ser som mycket 
positivt.

Handlingar i ärendet
• §311 KSAU Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019 - Uppföljning 

EU-valet
• Tjänsteskrivelse - Uppföljning arbete för ökat valdeltagande EU-valet 2019
• Ärendebeskrivning - Uppföljning av projekt för ökat valdeltagande EU-valet 2019
• Bilaga - Statistik valdeltagande EU-valet 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§253

Utvärderingsrapport Tågdagarna 2019 och begäran om medel för 
2020 
(2019 KS0447)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingsrapporten för Tågdagarna 2019.

Kommunstyrelsen kommer hantera ansökan om bidrag under verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har lämnat in skrivelse med en utvärderingsrapport 
om Tågdagarna 2019.

Enligt föreningen besökte uppskattningsvis 11 000 personer årets upplaga av Tågdagarna i 
Landeryd (7-8 september) och berörda evenemangsorter, en ökning med cirka 1 500-2 000 
jämfört med fjolåret. Totalt såldes 3 700 färdbiljetter av skilda slag, 18 procent fler än 2018. 
Biljettintäkterna ökade i motsvarande grad. Eftersom barn upp till 13 år åkte gratis översteg 
antalet resenärer i veterantåg och -bussar antalet sålda biljetter med bred marginal. 
Sammantaget genererade själva Tågdagarna-trafiken ett mindre överskott – kostnaderna för 
årets intensifierade marknadsföring och andra kringutgifter exkluderade – varför den av Hylte 
kommun beslutade förlustgarantin för denna trafik inte behöver utnyttjas.

Föreningen skriver vidare att upplägget att köra ångloksdragna tåg också till Hyltebruk och de 
nyskapade resemöjligheterna med anslutande veteranbussar från/till Falkenberg och Burseryd 
slog överlag väl ut, liksom det tillkomna samarbetet kring den i år senarelagda Sommarfesten 
i Hyltebruk. Denna, ångtågen, Infranords demonstration av spårunderhåll på bangården och 
tävlingarna i nya skateparken innebar en betydligt högre aktivitetsnivå i kommunens 
centralort än tidigare år, framförallt under lördagen, vilket också var avsikten. Hela 
Tågdagarna-programmet gynnades för övrigt såväl under lördagen som på söndagen av 
mestadels uppehållsväder och sol.

Föreningen begär även en förlustgaranti på minst 75 000kr för buss- och tågtrafiken inför 
Tågdagarna 2020 samt ett ekonomiskt bidrag på 85 000kr.

Handlingar i ärendet
• §312 KSAU Utvärderingsrapport Tågdagarna 2019 och begäran om medel för 2020
• Tjänsteskrivelse Skrivelse om Tågdagarna 2019 och 2020
• Skrivelse Angående Tågdagarna 2019 och 2020
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingsrapporten för Tågdagarna 2019.

Kommunstyrelsen kommer hantera ansökan om bidrag under verksamhetsåret 2020.

Paragrafen är justerad
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§254

Samråd Översiktsplan 2035 - Ljungby kommun 
(2019 KS0470)

Beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Ljungby kommun.

Beskrivning av ärendet
Ljungby kommun har skickat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan, ÖP 2035, för 
samråd. Materialet består av fem samrådsförslag samt ett digitalt program till översiktsplan 
med interaktiva kartor. Materialet finns publicerat på Ljungby kommuns webbplats: 
https://www.ljungby.se/oversiktsplan. Hylte kommun har i egenskap av grannkommun fått 
möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden som avslutas 20 november 2019. Hylte 
kommun har med stort intresse tagit del av samrådshandlingarna till Ljungby kommuns nya 
översiktsplan. Hylte och Ljungby har såsom grannkommuner med en lång gemensam gräns, 
många gemensamma frågeställningar att ta ställning till. Hylte kommun håller på att ta fram 
en ny kommunövergripande översiktsplan med beräknat antagande i november 2019. 
Gällande översiktsplan är från 2001, vindkraftsplanen från 2009 och strandskyddsplanen 
(LIS) från 2012, vilka alla finns att hämta på Hylte kommuns hemsida.

Hylte kommun har inget att erinra mot presenterat planförslag. Planförslaget är lättläst och 
redovisar kommunens intentioner väl. Vi vill dock framföra följande synpunkt:

- När det gäller vindkraft har Ljungby kommun en vindkraftsplan från 2018 där lämpliga 
områden för vindkraftsetableringar efter prövning har pekats ut. Vindkraftsutbyggnad nära en 
kommungräns eller inom gemensamt påverkansområde för tänkt etablering bör alltid föregås 
av mellankommunala samråd i samband med tillståndsprövningen. Hylte kommun ser gärna 
att detta sker vid anläggningar inom 3 kilometer från kommungräns och i de fall påverkan på 
t.ex. landskapsbild bedöms vara betydande på större avstånd än detta.

Hylte kommun önskar Ljungby kommun lycka till i det fortsatta arbetet.

Handlingar i ärendet
• §313 KSAU Samråd Översiktsplan 2035 - Ljungby kommun
• Remissvar översiktsplan Ljungby kommun
• Information samråd översiktsplan 2035 Ljungby kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Ljungby kommun.
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar om följande ändring: Det ska vara 10 km som gräns för 
mellankommunala samråd i samband med vindkraftsärenden istället för 3km.   
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår beslutet.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som avslår yrkandet röstar JA.
Den som bifaller yrkandet röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat avslå Stina Isakssons yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig och lämnar in följande skriftliga 
reservation:
Vi motsätter oss att samråd enbart ska ske vid ett avstånd på 3km, då påverkan sker på upptill 
10km område på djur, natur och människor.  
 
 
 

Paragrafen är justerad

75 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 76
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§255

Detaljplan Industriområde Kambo - Begäran om förnyat planbesked 
(2017 KS0057)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- bevilja förnyat planbesked för Kambo x:xx m.fl.
- ta fram detaljplanen genom standardförfarande.
- detaljplanen planeras att kunna antas 2021.
 
Lagstöd
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.

Beskrivning av ärendet
Fastigheter: Kambo x:xx, x:xx samt delar av Kambo x:x och delar av Kambo x:xx.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar förnyat planbesked för att 
möjliggöra planläggning av ny detaljplan för handels- och verksamhetsområde i Kambo x:xx 
m.fl. Nuvarande planbesked inkluderar inte Kambo x:xx vilket medför att nuvarande 
planbesked endast tillåter en sammanlagd yta om 5,41 ha. Då Hylte Jakt&Lantmän har visat 
intresse för en stor andel av marken och då det finns ett stort behov av att utöka Hyltebruks 
markreserv för handels- och verksamheter föreslås därför att utöka planen till att även 
inkludera delar av Kambo x:xx.

Att utöka planen till att även inkludera delar av Kambo x:xx skulle utöka den sammanlagda 
ytan av projektet till cirka 24 ha. Kambo x:xx ägs i nuläget inte av kommunen och nuvarande 
fastighetsägare har uttryckt att de inte är intresserade av att sälja. Det är fortfarande möjligt att 
planlägga på annans mark men markägaren har inga krav på sig att genomföra detaljplanen 
vilket medför att marken förblir obebyggd till dess att markägaren bestämmer sig för att sälja 
eller exploatera marken. Att trots detta planlägga området medför dock den positiva aspekten 
att kommunen säkrar en stor handelsområdesmarkreserv för framtiden.

Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område väster om Riksväg 26 vid Hyltebruks 
södra infart. Infarts- samt trafiklösning bör i ett tidigt skede diskuteras med Trafikverket. 
Delar av området omfattas av strandskydd. Området är i ÖP som förväntas antas under 2019 
utpekat som ett utredningsområde för volymhandel.

Handlingar i ärendet
• §314 KSAU Detaljplan Industriområde Kambo - Begäran om utökat planbesked
• Begäran om förnyat planbesked - Kambo x:xx m.fl.
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• Preliminär planområdesgräns, Kambo x-xx m.fl.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- bevilja förnyat planbesked för Kambo x:xx m.fl.
- ta fram detaljplanen genom standardförfarande.
- detaljplanen planeras att kunna antas 2021.
 
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§256

Externremiss - Förslag att slopa plattformen i Fröslida 
(2019 KS0454)

Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och skickar 
protokollsutdraget som yttrande till Trafikverket.

Beskrivning av ärendet
Plattformen i Fröslida används inte idag då tågen inte stannat på platsen sedan 1996. 
Plattformen besiktigas med viss regelbundenhet och genererar besiktningsanmärkningar. 
Plattformen består av betong som vittrar sönder och riskerar att hamna på spåren. Plattformen 
bedöms ligga för nära spåren, ej vara säker för av- och påstigning, och är inte utformad enligt 
Trafikverkets standard. Trafikverket avser nu fatta beslut om att slopa plattformen, vilket 
innebär att den avvecklas och rivs. Hylte kommun har fått möjlighet att yttra sig angående 
Trafikverkets förslag att slopa plattformen.

Förslag till yttrande:
Då Trafikverket bedömer att plattformen idag inte går att använda för säker av- och 
påstigning motsätter sig kommunen inte förslaget att slopa plattformen i Fröslida. Kommunen 
vill dock betona att utvecklingsstrategin i kommunens översiktsplan föreslår en utveckling 
och omläggning av persontrafiken med tåg. Fröslida lyfts där fram som en by med 
utvecklingspotential i stråket mellan Halmstad och Hylte. Vid framtida järnvägssatsningar vill 
kommunen att översiktsplaneringen tas i beaktande och att Trafikverket ser över möjligheter 
att upprätta en ny plattform för av- och påstigning i Fröslida.

Handlingar i ärendet
• §315 KSAU Externremiss - Förslag att slopa plattformen i Fröslida
• Tjänsteskrivelse - Svar på remiss angående att slopa plattformen i Fröslida
• Externremiss - Förslag att slopa plattformen i Fröslida

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och skickar 
protokollsutdraget som yttrande till Trafikverket.

Beslutet skickas till 
Trafikverket

Paragrafen är justerad
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§257

Försäljning av mark - Stora Hässlehult 
(2019 KS0486)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Godkänna försäljningen del av Stora Hässlehult 1:51, ett område om cirka 10 000 m2 (enligt 
redovisat på bifogad karta) till:

MiGRUPA d.o.o. IV. Gardijske brigade br.5., Dugopolje-HR, OIB: 00393013004; MBS: 
060245283; Ziro racun: HR8425030071100102470 – Sberbank d.d. Zagreb

Beskrivning av ärendet
En förfrågan har kommit in till kommunstyrelsen med intresse av att förvärva industrimark, 
ett område om cirka 10 000 m2 för byggnation av ett cirka 2500 m2 stort 
lager/produktionshall för slutproduktion av bl.a. pvc-fasader och glasväggar. Vill ev. även ha 
mindre kontor i byggnaden för administration.

MiGRUPA med säte i Kroatien designar och producerar olika typer av nyckelfärdiga 
byggnader. Företaget har sedan 2017 varit närvarande på den svenska marknaden genom 
samarbeten med svenska företag i byggbranschen. Företaget är i ett startskede där de 
diskuterar med samarbetspartners i Göteborg samt andra delar av Sverige. Vill starta upp fler 
samarbeten, produktion samt försäljning för industriändamål samt bostäder, framförallt 
väggar samt balkonger. Etableringen syftar till att bli företagets representativa kontor i 
Sverige för distribuering av produkter över hela Sverige.

Området omfattas av detaljplan nr 527, Staffansbo 1:31 m.fl. och avser område för 
industriändamål med en högsta byggnadshöjd om 11,0 meter.

Ett köpekontrakt upprättas mellan köparen och säljaren efter att ärendet har behandlats och 
kommunstyrelsen godkänt försäljningen.

Köparen har informerats om Hylte kommuns fastställda taxa om 25 kr/m2 för all mark och att 
övriga kostnader som uppstår i samband med exploateringen bekostas av köparen såsom 
avstyckning och lagfart. Väg, VA och belysning finns framdraget till fastighetsgräns.

Köparen informeras även om att byggnation ska vara påbörjad på fastigheten inom två år och 
att kommunen äger rätt att köpa tillbaka tomten utan tillkommande räntor eller värdeökning 
om så inte sker.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 81
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
• Försäljning av mark, del av Stora Hässlehult 1:51
• Fastighetskarta, del av Stora Hässlehult 1:51
• Orienteringskarta, del av Stora Hässlehult 1:51
• Köpekontrakt Stora Hässlehult

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Godkänna försäljningen del av Stora Hässlehult 1:51, ett område om cirka 10 000 m2 (enligt 
redovisat på bifogad karta) till:

MiGRUPA d.o.o. IV. Gardijske brigade br.5., Dugopolje-HR, OIB: 00393013004; MBS: 
060245283; Ziro racun: HR8425030071100102470 – Sberbank d.d. Zagreb

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 82
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§258

Fyllnadsval - ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott 
(2019 KS0018)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Kerstin Alexén (SD) som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Thomas Johansson (SD) har blivit befriad från sitt uppdrag i kommunstyrelsen. Thomas var 
även vald som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen behöver därför 
göra ett fyllnadsval.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Fyllnadsval kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till 
Enligt rutin

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §229
Ärende: Avräkning barn- och elevantal 2019,  2019 KS0453

Omröstningslista(or)
Ska kommunstyrelsen inte avräkna elevantal?
Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 8 3 0
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §239
Ärende: Översiktsplan för Hylte kommun,  2015 KS0087

Omröstningslista(or)
Ska det finnas maxhöjd för vindkraftverk?
Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 7 4 0

Monatorium för vindkraftverk
Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 9 2 0
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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 Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 9 2 0
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §254
Ärende: Samråd Översiktsplan 2035 - Ljungby kommun,  2019 KS0470

Omröstningslista(or)
Gräns för mellankommunal samverkan
Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 9 2 0
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