MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Nina
Larsson (S) ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD), Thomas Flystam
(M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lirim Mazreku (KV)
Ewa Gunnarsson (SD)
Fredrik Engberg (L)
Victoria Strand (S)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Gabriel Sundius (jurist)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Anna Färdig (Ernst & Young) §66
Lars Starck (Ernst & Young) §66
Ingemar Steneteg (C) (revisionen) §66
Ove Gustafsson (S) (revisionen) §66
Stigert Winterquist (L) (revisionen) §66
Kristina Johansson (S) (revisionen) §66
Bo Brandt Nielsen (M) (revisionen) §66
Andreas Henriksson (IP-Only) §66
Hans Berntsson (IT-strateg) §66
Magnus Åhman (räddningschef) §66
Julia Jansson (säkerhetssamordnare) §66

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-04-12

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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sid 2

Kommunstyrelsen
Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§§64-87
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ÄRENDELISTA
§64

Val av justerare

§65

Godkännande av ärendelista

§66

Information och rapporter

§67

Meddelande

§68

Delegeringsredovisning

§69

Årsredovisning 2021 Hylte kommun

§70

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod

§71

Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk

§72

Resultatbalansering från 2021 - Hylte kommun

§73

Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2023-2026

§74

Begäran om medel gata- och parkenheten

§75

Begäran om medel Torup Djäknebol 1:1

§76

Begäran om medel Unnaryd 4:57

§77

Begäran om medel - Förlängning av projekt förfallna fastigheter

§78

Begäran om medel, Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1:250

§79

Begäran om planbesked, Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1:250

§80

Begäran om Planbesked - HYLTE Västra Åkralt 1:6 m.fl.

§81

Riktlinjer för fordonshantering i Hylte kommun

§82

Rapport avseende bredbandsutbyggnaden i Hylte kommun.

§83

Tågdagarna i Landeryd 2022

§84

Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnande,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

§85

Svar på remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i
Hallands län.

§86

Yttrande - Granskning fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad

§87

Yttrande - Samråd fördjupad översiktsplan för Gislaved och Anderstorp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

Val av justerare
(2022 KS0005)

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§65

Godkännande av ärendelista
(2022 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (42)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§66

Information och rapporter
(2022 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU (Lagen om offentlig
upphandling)
Anna Färdig, Ernst & Young, informerar om granskningen av upphandlingsprocessen i
förhållande till LOU, som gjorts på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna,
på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder. De granskade områdena
är rutiner, ansvarsfördelning, kompetens och efterlevnad. Ernst & Youngs sammanfattande
bedömning är att det delvis har säkerställts en ändamålsenlig organisation och intern kontroll
avseende upphandlingar och inköp. Inköpen över lag har konkurrensutsatts men det finns
vissa brister i dokumentation, längd på ramavtal samt att inköp gjorts utanför avtal.
Uppföljning fiberutbyggnad
Andreas Henriksson, IP-Only, informerar om hur det ser ut med fiberutbyggnaden i Hylte
kommun. För närvarande har 92% av hushållen tillgång till fiber och 80% av hushållen har
fiber inkopplat.
Krisberedskap och civilt försvar
Magnus Åhman, räddningschef, och Julia Jansson, säkerhetssamordnare, informerar om hur
Hylte kommun är organiserade vid kris och de olika nivåerna av stabsläge. Stabslägena går
från ett till fyra där ansvaret på nivå ett ligger på kontorschef och ansvaret på nivå fyra ligger
på krisledningsnämnden. Krisberedskap innebär oväntade olyckor och händelser och civilt
försvar är när samhället utsätts för antagonistiska hot. Kommunens ansvar i civilt försvar är
att skydda civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktiga funktioner och stödja
försvarsmakten.
Bokslut 2021
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om bokslut för Hylte kommun 2021. Den
ekonomiska utvecklingen har varit stabil under året och resulterade i ett överskott på 15,8
mkr.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsens 12 april 2022
 Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU
Paragrafen är justerad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§67

Meddelande
(2022 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelande som
kommunstyrelsen bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 MBL-protokoll §11 2022-03-11 - Ärendelista till KS
 Protokoll 2022-02-10 - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 Protokoll 2022-03-21 - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 Minnesanteckningar från referensgrupp Överförmyndare i samverkan 2022-03-24
 Anslagsbevis - Protokoll överförmyndare i samverkan 2022-03-29
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§68

Delegeringsredovisning
(2022 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av de redovisade delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sedan förra
sammanträdet.

Handlingar i ärendet
 Redovisning av delegeringsbeslut 2022-03-15 -- 2022-04-12
 Redovisning av delegeringsbeslut Räddningstjänsten - mars
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§69

Årsredovisning 2021 Hylte kommun
(2021 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021
för Hylte kommun samt att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktige beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls.
Kommunfullmäktige har beslutat om 44 nyckeltal varav 5 finansiella nyckeltal. Av de
finansiella nyckeltalen uppnår 100 procent god kvalitet. Av verksamheterna nyckeltal uppnår
79 procent god eller delvis god kvalitet medan 21 procent inte uppnår god kvalitet. Utifrån
kommunfullmäktiges definition har kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning
under 2021.
Koncernens resultat 2021 uppgick till 22,2 mnkr. Kommunens resultat 2021 uppgick till 15,8
mnkr vilket motsvarar 2,2 % i relation till skatteintäkter och bidrag.
I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 7,2 mnkr.

Handlingar i ärendet
















§64 KSAU Årsredovisning 2021 Hylte kommun
Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2021 Hylte kommun
2021 Årsredovisning Hylte kommun
§3 SBN Bokslut 2021
Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021
Bokslut Vatten och Avlopp 2021
§9 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut
Omsorgsnämndens bokslut 2021 (samtliga underlag)
§6 KFN Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden
Handlingar Bokslut 2021 - KFN
§7 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - bokslut
Barn- och ungdomsnämndens bokslut 2021 (samtliga underlag)
§5 TSN Bokslut 2021
Bokslut tillsynsnämnden 2021
§51 KS Bokslut 2021 Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10 (42)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen







Bokslut 2021 Kommunstyrelsen
Bokslut 2021 Kommunstyrelsen KORTVERSOION
§52 KS Bokslut 2021 Räddningsnämnden
Bokslut Räddningsnämnden 2021
Bokslut Räddningsnämnden 2021 KORTVERSION

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021 för Hylte
kommun samt att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§70

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
(2020 KS0377)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta slå ihop brottsförebyggande rådet
och folkhälsorådet. Det nya rådet ska heta folkhälso- och trygghetsrådet och ska
organisatoriskt ligga under kultur- och folkhälsonämnden. Ordförandeskapet för det nya rådet
ska ägas av Hylte kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunala pensionärsrådet
organisatoriskt ska ligga kvar under omsorgsnämnden och ha en liknande representation som
kommunala tillgänglighetsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret tillsammans
med berörda kontor i uppdrag att genomföra ett arbete med att se över reglementen för
samtliga råd. I arbetet ska det ingå att se över hur representationen i råden ska se ut från
kommunen och andra organisationer. Det ska också ingå att se över om kommunens
representation ska vara kopplat till specifika uppdrag. Detta arbete ska vara klart till
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 för att rådens förutsättningar ska vara klara
tills att de nya nämnderna väljs i december 2022. Man ska i arbetet med reglementen också se
över hur råden ska administreras och hanteras på tjänstepersonnivå. I det fortsatta arbetet med
syfte och struktur för folkhälso- och trygghetsrådet ska kommunledningskontoret använda sig
av Varberg som exempel och inspiration.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för
nämnder och styrelser i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för
kommunfullmäktige i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta bestämmelser för
förtroendevaldas arvode i enlighet med Socialdemokraternas förslag till förändringar i
"Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun" samt att bestämmelsen börja
gälla 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen har under 2021 haft möten för att diskutera förändringar av den
politiska organisationen inför den nya mandatperioden. Demokratiberedningen har nu lämnat
förslag på förändring av de rådgivande organen samt arbetsordningarna för
kommunfullmäktige och för nämnder och styrelser. Förslaget om förändringar av råden har
varit ute på remiss till berörda instanser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Demokratiberedningen har även sett över ersättningsreglementet. Gruppen föreslår ett antal
förändringar av dokumentet samt att det byter namn till bestämmelser för förtroendevaldas
arvode.

Handlingar i ärendet



















§65 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun - efter KSAU
Arvode - Skillnad mellan demokratiberedningens förslag och Socialdemokraternas
förslag
Tjänsteskrivelse Förslag från demokratiberedningen på förändringar inför ny
mandatperioden
§8 Demokratiberedning Slutgiltigt förslag på förändringar inför kommande
mandatperiod
Ärendebeskrivning Sammanställning av remissvar
Arbetsordning för nämnder och styrelser
§12 KPR Remiss Förändring av rådgivande organ
§80 ON Remiss Förändring av rådgivande organ
§91 SBN Remiss - Förslag om förändring av råd
Remissvar FHR/BRÅ - Förslag om förändring av råd
§95 BUN Remiss Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring av råd
§114 KFN Remissvar Förslag om förändring av råd
Lokal nämnd Hylte 2021-11-11 §47 - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet
Yttrande - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet
Arbetsordning kommunfullmäktige
Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun
§178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta slå ihop brottsförebyggande rådet
och folkhälsorådet. Det nya rådet ska heta folkhälso- och trygghetsrådet och ska
organisatoriskt ligga under kultur- och folkhälsonämnden. Ordförandeskapet för det nya rådet
ska ägas av Hylte kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunala pensionärsrådet
organisatoriskt ska ligga kvar under omsorgsnämnden och ha en liknande representation som
kommunala tillgänglighetsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret tillsammans
med berörda kontor i uppdrag att genomföra ett arbete med att se över reglementen för
samtliga råd. I arbetet ska det ingå att se över hur representationen i råden ska se ut från
kommunen och andra organisationer. Det ska också ingå att se över om kommunens
representation ska vara kopplat till specifika uppdrag. Detta arbete ska vara klart till
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Utdragsbestyrkande

13 (42)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 för att rådens förutsättningar ska vara klara
tills att de nya nämnderna väljs i december 2022. Man ska i arbetet med reglementen också se
över hur råden ska administreras och hanteras på tjänstepersonnivå. I det fortsatta arbetet med
syfte och struktur för folkhälso- och trygghetsrådet ska kommunledningskontoret använda sig
av Varberg som exempel och inspiration.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för
nämnder och styrelser i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för
kommunfullmäktige i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta bestämmelser för
förtroendevaldas arvode i enlighet med Socialdemokraternas förslag till förändringar i
"Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun".
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
aktualisera språket i § 11 samt att göra de redaktionella ändringarna som diskuterades på
dagens sammanträde till kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut gällande "Bestämmelser
för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun" med tilläggsyrkandet att bestämmelsen börjar
gälla 2023-01-01.
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Krister Mattsson (S) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall
till Ronny Löfquists yrkanden.
Stina Isaksson (SD) yrkar att gällande ersättningsreglemente, antaget i kommunfullmäktige
2016-11-24 § 147, ska fortsätta gälla för nästa mandatperiod.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar enligt Demokratiberednings förslag men endast inläsningsarvode
inför nämnds- och styrelsemöte samt att det finansieras genom att slopa alla procentarvoden
till förste och andre vice ordförande i nämnder och styrelser och ersätt alla eventuella extra
insatser med timarvode.
Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C) och Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på BengÅke Torhalls yrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar:
 att stycket "Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem
eller av annan närstående och inte heller för tid när barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen. Med familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt uppeller nedstigande led. Även mer avlägsna släktingar kan räknas som familjemedlem,
om de delar hushåll tillsammans med den förtroendevalda. Även
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familjehemsplacerade barn, myndlingar och styvbarn räknas som familjemedlemmar,
om de delar hushåll med den förtroendevalda." i § 11 tas bort.
 att stycket "Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem
eller av annan närstående. För att se vilka som räknas som familjemedlem eller annan
närstående, se tredje stycket i § 11." i § 12 tas bort.
Anna Roos (C) yrkar avslag på Stina Isakssons ändringsyrkande.
Ajournering 11:05 -- 11:10.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons
ändringsyrkande gällande § 11. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons
ändringsyrkande.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar avslag på Stina Isakssons ändringsyrkande röstar JA.
- Den som röstar bifall till Stina Isakssons ändringsyrkande röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Stina Isakssons ändringsyrkande.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons
ändringsyrkande gällande § 12. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons
ändringsyrkande.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar avslag på Stina Isakssons ändringsyrkande röstar JA.
- Den som röstar bifall till Stina Isakssons ändringsyrkande röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Stina Isakssons ändringsyrkande.
Ordförande utser sedan arbetsutskottets förslag till beslut gällande "Bestämmelser för
förtroendevaldas arvode i Hylte kommun" med tilläggsyrkandet att bestämmelsen börjar gälla
2023-01-01 till huvudförslag.
För att utse ett motförslag ställer ordförande Stina Isakssons yrkande till gällande
ersättningsreglemente, mot Bengt-Åke Torhalls bifallsyrkande till Demokratiberednings
förslag till reglemente men endast inläsningsarvode inför nämnds- och styrelsemöte samt att
det finansieras genom att slopa alla procentarvoden till förste och andre vice ordförande i
nämnder och styrelser och ersätt alla eventuella extra insatser med timarvode. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar att Stina Isakssons yrkande till gällande
ersättningsreglemente ska vara motförslag.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot gällande ersättningsreglemente.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkande att
bestämmelsen börjar gälla 2023-01-01 röstar JA.
- Den som röstar enligt gällande ersättningsreglemente röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande fråga till sist om kommunstyrelsen kan besluta enligt de fem första styckena i
arbetsutskottets förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
ändringsyrkande gällande § 11 och § 12 samt yrkande för gällande ersättningsreglemente.
Protokollsanteckning
S har nu lagt fram ett förslag gällande nya arvodesbestämmelser som dem lagt fram i KSAU
och som kommer upp i KS och KF. Förslaget innebär att man helt tar bort inläsningsarvodet
på 315 kr och ändrar sammanträdesersättningen till ett fast mötesarvode.
0-1 timmar 250kr (I dagsläget 200kr + inläsningsarvode 315kr = 515kr)
1-4 timmar 500kr (I dagsläget 800kr för 4 h + inläsningsarvode 315kr = 1115kr)
4-8 timmar 1000kr (I dagsläget 1600kr för 8h + 315kr i inläsningsarvode = 1915kr)
Det blir alltså en halvering av arvodena.
Som det är idag får man 200 kr/h + 315kr per sammanträde för inläsning. Det nya förslaget
drabbar de redan ekonomiskt svaga grupperna i samhället och merparten av de
förtroendevalda, nämligen pensionärerna. Även studerande och arbetslösa drabbas. Medan
det enligt det nya förslaget gynnar dem som har förlorad arbetsförtjänst, som i S förslag både
får för förlorad arbetsförtjänst och det fast mötesarvodet. De rika blir rikare. Vi vet att det är
svårt att hitta folk som vill engagera sig politiskt redan idag, det här kommer göra det än
svårare. Vi vill ju ha representation från alla olika samhällsklasser.
Det är dessutom ett demokratibrott att inte vilja att politikerna ska läsa in handlingarna som
ofta är omfattande, vill man ha tjänstemannastyre? Vi i SD kan inte på något sätt ställa oss
bakom det här förslaget från S. Vi ber er därför att tänka igenom det här innan ni tar beslut.
Sverigedemokraterna Hylte genom Stina Isaksson, Gruppledare
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2022-04-12
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §70
Ärende:

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod, 2020 KS0377

Omröstningslista(or)

Ändringsyrkande - Ersättningsreglemente § 11
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Nina Larsson (S), ersättare
Johnny Winther (SD), ledamot
Thomas Flystam (M), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Nina Larsson (S), ersättare
Johnny Winther (SD), ledamot
Thomas Flystam (M), ersättare
Resultat

X
X

Ändringsyrkande - Ersättningsreglemente § 12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Nina Larsson (S), ersättare

X
X

Ersättningsreglemente - AU mot gällande

X
X
X
X
X
X
X

17 (42)

Omröstningslista
Mötesdatum
2022-04-12
Kommunstyrelsen

Johnny Winther (SD), ledamot
Thomas Flystam (M), ersättare
Resultat

X
X
8

3

0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§71

Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset
Rydöbruk
(2022 KS0136)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Beskrivning av ärendet
2018 beslutade kommunfullmäktige i samband med REP 2019-2021 om en
investeringsbudget om 2 800 tkr för snörasskydd av ridhuset i Rydöbruk.
Kommunfullmäktiges beslut hade föregåtts av en utredning samt uppdrag och förslag till olika
alternativ såsom takrenovering eller nytt ridhus.
Under 2019 genomfördes projektering av arbetet och 2020 genomfördes investeringen.
Återställandet av underlaget var otillräckligt och föreningen och kommunen hade flera
kontakter som medförda att föreningen erhöll ett föreningsbidrag för att återställa underlaget i
enlighet med föreningens önskemål.

Handlingar i ärendet




§67 KSAU Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk
Tjänsteskrivelse - slutredovisning investeringsprojekt snörasskydd ridhus
Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd Ridhuset Rydöbruk

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Hyltebostäder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§72

Resultatbalansering från 2021 - Hylte kommun
(2022 KS0160)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera nämndernas resultat från 2021.

Beskrivning av ärendet
Hanteringen av över- och underskott ska skapa förutsättningar för styreffekter i
organisationen. Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till
ett effektivt och flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera
över- och underskott över årsskiftet. En sådan metod möjliggör även en långsiktig planering
över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska ansvar över tid
tydliggörs.
Det finns inga beslut från kommunens nämnder på att begära resultatbalansering av 2021 års
resultat.

Handlingar i ärendet



§70 KSAU Resultatbalansering från 2021 - Hylte kommun
Tjänsteskrivelse - Resultatbalansering från 2021

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera nämndernas resultat från 2021.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§73

Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP
2023-2026
(2022 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna förutsättningar.
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen befolkningsprognos för perioden 2023–2026.
Kommunstyrelsen beslutar att kompensera för pris- och lönejusteringar utifrån Sveriges
kommuner och regioners prognos.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2022 samt en plan för 2023–2025. Nu är det
dags att se över förutsättningarna inför arbetet med budget för 2023 och plan för 2024–2026.
Förutsättningarna är första steget i kommande budgetprocess och ligger till grund för det
fortsatta arbetet. Framförallt är beslutet en viktig förutsättning i nämndernas analyser.
Kommunfullmäktiges beslut om Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025 används som
utgångspunkt i förutsättningarna inför kommande budgetperiod, 2023–2026.

Handlingar i ärendet






§69 KSAU Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2023 2026 Hylte kommun
Tjänsteskrivelse - Förutsättningar inför Resultat- och ekonomisk plan (REP) 20232026
Förutsättningar PKV 2023-2026
Förutsättningar befolkningsprognos 2023-2026
Förutsättningar räkenskaper 2023-2026

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna förutsättningar.
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen befolkningsprognos för perioden 2023–2026.
Kommunstyrelsen beslutar att kompensera för pris- och lönejusteringar utifrån Sveriges
kommuner och regioners prognos.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Alla nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§74

Begäran om medel gata- och parkenheten
(2022 KS0162)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 400 tkr under 2022.
Beslutet finansieras via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om 800 tkr till gata- och parkenheten
för att förstärka bemanningen.
I ärendet beskrivs problematiken kring arbetsmiljön och det omfattande uppdrag som ingår i
enheten. Dessutom har det tillkommit uppdrag de senaste åren som inte kompenserats i
budgeten.
Eftersom kommunen är i ett expansivt läge med flera detaljplaner och exploateringsprojekt på
gång är gata- och parkenheten en viktig part i genomförandet av dessa projekt och oftast
utmynnar de dessutom i områden/allmän platsmark som ska hanteras löpande inom driften.
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att tillstyrka begäran om medel
samt att dessa medel finansieras via kommunstyrelsens reserv 2022.

Handlingar i ärendet






§71 KSAU Begäran om medel gata- och parkenheten
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel till gata- och parkenheten
§17 SBN Begäran medel gata- och parkenheten
Tjänsteskrivelse SBN - Begäran medel gata-parkenheten
Bilaga - Beskrivning gata- och park

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 400 tkr under 2022.
Beslutet finansieras via kommunstyrelsens reserv.
Yrkande
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§75

Begäran om medel Torup Djäknebol 1:1
(2022 KS0151)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel om 200 000 kr för detaljplan Djäknebol Torup
1:1. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.

Beskrivning av ärendet
Kommunen beviljade planbesked för detaljplan Torup, Djäknebol 1:1 den 2021-02-16 § 16.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter att etablera sig.
Planarbetet omfattas av kostnader i form av utredningar utifrån behov, vilket vi nu begär
medel för. En geoteknisk utredning är befogad att genomföra då delar av fastigheten består av
Kärrtorv. Dagvattenutredning ska alltid genomföras inför planläggning. Utöver detta kan det i
senare planskede uppstå behov av ytterligare markundersökning och exempelvis arkeologisk
undersökning. Begärd summa ger utrymme för oförutsedda utredningar.



Geoteknisk utredning (förstudie) – 34 000 kr
Dagvattenutredning – Cirka 35 000 kr

Begäran att avsätta medel om 200 000 kr.

Handlingar i ärendet



§18 TU Begäran om medel – Djäknebol 1:1
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel Djäknebol 1:1

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel om 200 000 kr för detaljplan
Djäknebol Torup 1:1. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§76

Begäran om medel Unnaryd 4:57
(2022 KS0152)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel om 450 000 kr för diverse kostnader så som
utredningar, som den nya detaljplanen på Unnaryd 4:57 preliminärt kan tänkas
medföra. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 §83 att bevilja ett positivt planbesked för delar av
fastigheten Unnaryd 4:57. Under våren 2022 planeras att påbörja ett detaljplanarbete för ett
nytt industri- och verksamhetsområde i nordvästra Unnaryd utmed Hyltevägen. Intill området
finns befintliga industrier och skogsmark.
För att en ny detaljplan ska kunna tas fram och laga kraft krävs diverse utredningar. Enligt
inkomna prisuppgifter beräknas en geoteknisk utredning kosta ca 150 000 kr, en
dagvattenutredning uppskattas kosta ca 40 000 kr och en miljökonsekvensbeskrivning som
eventuellt behövs förväntas ligga kring 250 000 kr. Eventuellt kommer inte alla pengar
användas, det är dock lämpligt att det finns en buffert som kan användas vid eventuella
kompletteringar eller ifall andra utredningar gällande detaljplanen skulle behövas längre fram.
Kostnader för exploatering av området är inte medräknade.
Tillväxtutskottet begär därmed att kommunstyrelsen avsätter medel om 450 000 kronor för att
samhällsbyggnadskontoret ska kunna genomföra detaljplanen.

Handlingar i ärendet




§17 TU Begäran om medel – Unnaryd 4:57
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel Unnaryd 4:57
Karta över preliminärt planområde

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 450 000 kr för diverse
kostnader så som utredningar, som den nya detaljplanen på Unnaryd 4:57 preliminärt kan
tänkas medföra. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§77

Begäran om medel - Förlängning av projekt förfallna fastigheter
(2020 KS0113)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 150 tkr till samhällsbyggnadsnämnden för att fortsätta
projektet förfallna fastigheter året ut. Medel till detta tas från kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har ett tvåårigt projekt gällande förfallna fastigheter som avslutas
vid halvårsskiftet 2022. För närvarande har nämnden totalt 102 pågående tillsynsärenden där
ungefär en fjärdedel handlar om förfallna fastigheter (byggnader och/eller tomter). Dessa
befinner sig i olika skeden i processen som är både lång och tidsödande.
Samhällsbyggnadskontoret ser det som olyckligt att inte kunna fortsätta med arbetet i samma
takt efter den 30 juni och önskar att projektet förlängs året ut.
I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. De
ingripanden som kan bli aktuella när byggnadsnämnden utövar tillsyn över ovårdade och
förfallna byggnadsverk är i första hand åtgärdsföreläggande samt vid allvarligare brister
förbud mot användning och rivningsföreläggande. Vid behov kan ingripandena i varierande
utsträckning förenas med vite och beslut om att en åtgärd ska genomföras på den försumliges
bekostnad, det vill säga av den som fått ett föreläggande. Byggnadsnämnden får också ansöka
om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Handlingar i ärendet



§22 TU Förlängning av projektet förfallna fastigheter
Tjänsteskrivelse - Medel projekt förfallna fastigheter

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anslå 150 tkr till
samhällsbyggnadsnämnden för att fortsätta projektet förfallna fastigheter året ut. Medel till
detta tas från kommunstyrelsens reserv.
Yrkande
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till
tillväxtutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§78

Begäran om medel, Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1:250
(2022 KS0149)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel om 300 000 kr för diverse kostnader så som
utredningar, som den nya detaljplanen Vegas äng, etapp 2, på Unnaryd 1:250 preliminärt kan
tänkas medföra. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2022 planeras att påbörja ett detaljplanarbete för ett nytt bostadsområde i södra
Unnaryd. På platsen återfinns idag åkermark och intill finns befintligt bostadsområde.
För att en ny detaljplan ska kunna tas fram och laga kraft krävs diverse utredningar. Enligt
tidigare inkomna prisuppgifter beräknas en geoteknisk utredning kosta ca 130 000 kr, en
dagvattenutredning uppskattas kosta ca 40 000 kr och en arkeologisk utredning som kan
behövas förväntas ligga kring 100 000 kr. Eventuellt kommer inte alla pengar användas, det är
dock lämpligt att det finns en buffert som kan användas vid eventuella kompletteringar eller
ifall andra utredningar gällande detaljplanen skulle behövas längre fram. Kostnader för
exploatering av området är inte medräknade.
Tillväxtutskottet begär därmed att Kommunstyrelsen avsätter medel om 300 000 kronor för
att samhällsbyggnadskontoret ska kunna genomföra detaljplanen.

Handlingar i ärendet




§16 TU Begäran om medel – Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel - Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)
Karta över preliminärt planområde

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 300 000 kr för diverse
kostnader så som utredningar, som den nya detaljplanen Vegas äng, etapp 2, på Unnaryd
1:250 preliminärt kan tänkas medföra. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§79

Begäran om planbesked, Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1:250
(2022 KS0148)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Bevilja positivt planbesked för Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250).
- Primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
- Planen planeras att antas under 2023.
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2–5§§.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande detaljplan
för planläggning av Vegas äng, etapp 2 på fastigheten Unnaryd 1:250. En sammanlagd yta om
ca 0,8 ha.
Gällande detaljplan på platsen är Un 502 - Södra Unnaryds samhälle, från 1953 och pekar ut
området som allmän plats för park eller planering.
Planen tas fram för att möjliggöra bostäder på platsen.

Handlingar i ärendet




§15 TU Begäran om planbesked Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)
Tjänsteskrivelse - Begäran om planbesked Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)
Handling - Förslag planområde Vegas äng, etapp 2

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen:
- Beviljar positivt planbesked för Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)
- Primärt utgår ifrån detaljplanen genom standardförfarande
- Planen planeras att antas under 2023
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2–5§§.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Kommunstyrelsen

§80

Begäran om Planbesked - HYLTE Västra Åkralt 1:6 m.fl.
(2022 KS0168)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked för ny detaljplan av Västra Åkralt 1:6
m.fl. i Hyltebruk. Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för industriverksamhet i
Hyltebruk.

Beskrivning av ärendet
En ansökan gällande planbesked för fastighet Västra Åkralt 1:6 m.fl. har inkommit den 202203-21. Exploatören kommer bekosta detaljplanen som ska upprättas genom konsult. Avsikten
med detaljplanen är att ombilda ett antal villatomter till industrimark och inkorporera detta
område med fastighet Västra Hylte 1:219. Avsikten med detaljplanen är att bereda
tillväxtmöjligheter för befintlig industriverksamhet i Hyltebruk. Delar av planområdet är i
dagsläget planlagd med bostäder som ändamål, detta genom detaljplan HY501. Dessa delar av
detaljplanen kommer upphävas vid antagande av ny detaljplan för området.

Handlingar i ärendet





§14 TU Begäran om Planbesked - HYLTE Västra Åkralt 1:6 m.fl.
Begäran om planbesked TS
Planområde
Begäran om planbesked - Västra Åkralt - 2022-03-21

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked för ny detaljplan av
Västra Åkralt 1:6 m.fl. i Hyltebruk. Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för
industriverksamhet i Hyltebruk.
Yrkande
Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV), Stina Isaksson (SD) och Ronny Löfquist (S) yrkar
bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§81

Riktlinjer för fordonshantering i Hylte kommun
(2022 KS0159)

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna Planeringsdirektiv och tidsplan avseende
fordonshantering, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2022, KS §54, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadskontoret ta fram
förslag till riktlinjer för fordonshantering samt att formalisera processen och återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott med ett planeringsdirektiv samt tidsplan.
Kommunledningskontoret lämnar förslag på att hela processen gällande kommunens fordon
ska ses över. Kommunledningskontoret ser över möjligheterna att anlita utomstående expertis
för att genomföra uppdraget. Planeringsdirektiv och tidsplan finns närmare beskrivet bifogad
bilaga.

Handlingar i ärendet





§68 KSAU Riktlinjer för fordonshantering i Hylte kommun
Tjänsteskrivelse - Planeringsdirektiv avseende riktlinje för fordonshantering
Planeringsdirektiv och tidsplan för fordonshantering
§54 KS Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Planeringsdirektiv och tidsplan avseende
fordonshantering, bilaga.
Yrkande
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Tommy Edenholm (KV), Lisa
Mogren (V) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§82

Rapport avseende bredbandsutbyggnaden i Hylte kommun.
(2022 KS0161)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.

Beskrivning av ärendet
2014 beslutade kommunfullmäktige att anta bredbandsstrategi för Hylte kommun. I mars
2015 beslutade kommunstyrelsen att teckna ett koncessions- och samverkansavtal med IPOnly Networks AB. Enligt avtalet skulle IP-Only inom en femårsperiod erbjuda bredband
med minst 100 Mbit till 95% av alla företag och hushåll i Hylte kommun.
Utbyggnaden har i stort utförts enligt ursprungliga planen. Vissa beräknade datum har inte
kunnat hållas vilket medfört förseningar i leverans för olika kunder.
IP-Only har arbetat med utbyggnaden i hela Hylte kommun sånär som i ett par område
där lokala fiberföreningar har byggt eget nät.

Handlingar i ärendet




§23 TU Rapport avseende bredbandsutbyggnad i Hylte kommun
Tjänsteskrivelse - Rapport avseende bredbandsutbyggnaden i Hylte kommun
Rapport - IP-Only bredbandsutbyggnad i Hylte kommun 2015-2021 version 2.1

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§83

Tågdagarna i Landeryd 2022
(2022 KS0088)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 tilldela Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum ytterligare 70 000 kr.
 finansiera tilldelningen via kommunstyrelsens reserv.
 ingå avtal om 115 000 kr avseende förlusttäckningsgaranti.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum arrangerar Tågdagarna första helgen i september.
Tågdagrna är ett väl inarbetat koncept som i år planeras att genomföras för 10: e gången.
Evenemangsdagarna kommer därför att ges en jubileumsprofil. Tågdagarna har varit mycket
ett uppskattat evenemang med stor uppslutning av medborgare från Hylte kommun och andra
kommuner.
Föreningen Landeryds Järmvägsmuseum har ansökt om 300 000 kr (50 % Region Halland, 50
% Hylte kommun). Den 18 januari 2022 fattade tillväxtutskotte beslut om att tilldela
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum 130 000 kr. Den 8 mars 2022 beslutade
Regionstyrelsens tillväxtutskott att bevilja deras ansökan med 100 000 kr. Således föreslår
kommunledningskontoret att tillväxtutskottet beslutar att tillskjuta medel om 70 000 kr till
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum för att möjliggöra att tågdagarna arrangeras enligt
deras ansökan.
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har historisk sett aldrig behövs använda den
kommunala förlustteckningsgarantin.

Handlingar i ärendet





§25 TU Tågdagarna i Landeryd 2022
Tjänsteskrivelse - Tågdagarna i Landeryd 2022
Ansökan - Tågdagarna i Landeryd 2022
Förlusttäckningsgaranti för Tågdagarna i Landeryd 2022

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
 tilldela Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum ytterligare 70 000 kr
 finansiera tilldelningen via kommunstyrelsens reserv.
 ingå avtal om 115 000 kr avseende förlusttäckningsgaranti

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Nina Larsson (S), Tommy
Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bengt-Åke Torhall (L), Krister Mattsson (S) och Johnny
Winther (SD) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§84

Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för
samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet
(2021 KS0462)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har översänt SOU 2021:93, Från delar till helhet - en reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
till Hylte kommun. I utredningen föreslås en genomgripande reform av samhällets insatser till
personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och
stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 18 januari 2022 §28 beslutades att remissen skickas till
omsorgsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden för eventuella synpunkter. Synpunkterna
överlämnas till kommunledningskontoret som sammanställer ett gemensamt svar.
Kultur- och folkhälsokontoret har sammanställt ett yttrande med synpunkter. På kultur- och
folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-10 §50 beslutades att föreslå att
remissen besvaras i enlighet med detta yttrande.
Omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på remissen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag till
remissvar utan föreslår kommunstyrelsen att anta det bilagda remissvaret och överlämna det
till socialdepartementet.

Handlingar i ärendet






§72 KSAU Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för
samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet
Yttrande över remiss SOU 2021_93 Från delar till helhet KFN - efter KSAU
Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Från delar till helhet- en reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU
2021:93.
§12 KFN Remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU
2021:93
Tjänsteskrivelse - Förslag på svar på remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet KFN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet - KFN
§11 ON Remiss Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
Tjänsteskrivelse - Remiss Från delar till helhet - En reform för samordnande,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU
2021:93)
§28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU
2021:93)
Tjänsteskrivelse; SOU 2021:93 på remiss
Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnande,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret.
Arbetsutskottet beslutar att den redaktionella ändringen som diskuterades på dagens
sammanträde justeras till kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Kultur- och folkhälsonämnden
Omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§85

Svar på remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande
delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län.
(2021 KS0450)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda yttrandet och överlämna det till Länsstyrelsen i
Hallands län.

Beskrivning av ärendet





Kommunen ser positivt på att planer för hur länet hanterar en kärnteknisk olycka tas
fram.
Kommunen anser att kommunens ansvar att bistå eller delta i länsstyrelsens planering
övertolkas i planerna.
Kommunen anser att ambitionsnivån i planerna dels inte tar hänsyn till kringliggande
förutsättningar för krishantering, dels att dessa högre krav förutsätter stöd både i lag
och finansiering, vilket nu saknas.
Kommunen konstaterar att planerna behöver justeras för att mer renodlat beskriva det
ansvar som åvilar kommunerna med stöd av lag. Kommunen anser att de ansvar och
uppgifter som föreskrivs kommunen i dessa planer i vissa avseenden behöver
förtydligas och föreslås ske i en fortsatt dialog med kommunen och berörda
myndigheter så som MSB och SKR.

Handlingar i ärendet







§73 KSAU Svar på remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner,
Länsstyrelsen i Hallands län.
Tjänsteskrivelse - Remissyttrande av Program för räddningstjänst med tillhörande
delplaner
Ärendebeskrivning - Remissyttrande av Program för räddningstjänst med tillhörande
delplaner
Remissvar från nämnderna - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande
delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län.
Tjänsteskrivelse - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner,
Länsstyrelsen i Hallands län - på remiss
Missiv - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner,
Länsstyrelsen i Hallands län

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda yttrandet och överlämna det till Länsstyrelsen i
Hallands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§86

Yttrande - Granskning fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad
(2021 KS0255)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar i enlighet med tillväxtutskottets förslag till
beslut.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har skickat förslag till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad på
granskning till ett antal remissinstanser. Kommunstyrelsen i Hylte kommun lämnade i beslut
den 31 augusti 2021, § 147, yttrande i samrådsskedet av planen och hade inget att erinra mot
förslaget. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts och bemötts i en
samrådsredogörelse och man har beslutat om vilka förändringar som ska genomföras. Det
reviderade förslaget är nu ute på granskning under tiden 3 mars - 3 maj 2022.
Det övergripande syftet med förslaget till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är att
vara en del i att uppfylla kommunens vision om att växa för en hållbar framtid samt
kommunens tre övergripande mål.
Hylte kommun har tagit del av granskningshandlingarna och har inget att erinra mot förslaget.

Handlingar i ärendet




§20 TU Yttrande granskning fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad
Tjänsteskrivelse - Remiss granskning fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad
Granskningsremiss - fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lämna remissvar i enlighet med
denna tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§87

Yttrande - Samråd fördjupad översiktsplan för Gislaved och
Anderstorp
(2022 KS0143)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med tillväxtutskottets förslag till
beslut.

Beskrivning av ärendet
Gislaveds kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Gislaved och
Anderstorp. Förslaget är ute på samråd under perioden 7 mars – 7 maj 2022 och Hylte
kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att peka ut en långsiktigt hållbar utveckling av
Gislaved och Anderstorp och för att möjliggöra samplanering av orterna. Anledningen med att
samplanera orterna är att de ligger nära varandra och börja växa samman genom
verksamhetsområden som finns mellan och i anslutning till orterna. Servicenäringarna i
Gislaved och Anderstorp kompletterar varandra vilket gör dem starka i förhållande till andra
orter. Orterna har gemensamt arbets- och bostadsmarknad samt teknisk försörjning. Dessutom
pekar förslaget ut en långsiktig hållbar utveckling av Gislaved och Anderstorp.
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved
och Anderstorp och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och
bedöms inte heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis serviceutbyte med
mera. Under mellankommunala intressen nämns att det sker kollektivtrafik över länsgränsen
till Hyltebruk.

Handlingar i ärendet




§21 TU Yttrande samråd fördjupad översiktsplan Gislaved och Anderstorp
Tjänsteskrivelse - Yttrande fördjupad översiktsplan för Gislaved och Anderstorp
Samråd - Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrande i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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