
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Kerstin Thörner

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Maria Johansson Arnström (S)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-13
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria 
Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Johan 
Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV), 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD)  ersätter Jerzy Golowkin (-), 
Alexander Engman (L)

Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Johansson (S)
Anders Bertilsson (SPI)
Lisa Mogren (V)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Siv Modée (plan och byggchef) §199

Utses att justera Anna Roos (C)
Maria Johansson Arnström (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§197-222
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Du hittar de handlingar som har varit Ks 
underlag på kommunens hemsida. Tänk 
på att handlingarna kan skilja sig från 
det slutliga beslutet.

Klicka på denna ruta för att komma till 
KS kallelser

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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ÄRENDELISTA
§197 Val av justerare

§198 Godkännande av ärendelista

§199 Information och rapporter

§200 Delegeringsredovisning

§201 Meddelande KS

§202 Redovisning av partistöd 2017

§203 Återredovisning motioner

§204 Svar på motion avseende en översyn av gällande avgifter alt. taxor vid ansökan om 
gemensam sopbehållare.

§205 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

§206 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun

§207 Nyckeltal kommunfullmäktige 2019 och framåt

§208 Begäran om medel - Geoteknisk undersökning parkstaden

§209 Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - uppdrag från kommunstyrelsen

§210 Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - prognos

§211 Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - prognos

§212 Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - prognos

§213 Försäljning av mark Våcknared

§214 Begäran om medel - belysning motionsspår i Unnaryd

§215 Begäran om resultatbalanserade medel - ljud- och ljusanläggning fritidsgård

§216 Begäran om medel - Hallandsleden Hyltes friluftsfrämjande

§217 Utredning Hur mår föreningarna - svar på återremiss

§218 Utredningsdirektiv - Lokalutredning Forum

§219 Anställning av samhällsbyggnadschef

§220 Anställning av personalchef

§221 Övriga ärenden

§222 Extra ärende: Ordförandedelegation - Ny tillförordnad chef på barn- och ungdomskontoret
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§197

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Maria Johanssons Arnström (S) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§198

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändring:

 Extra ärende: Ordförandedelegation - Ny tillförordnad chef på barn- och ungdomskontoret 
tillkommer

Paragrafen är justerad
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§199

Information och rapporter 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Riktlinje för markanvisning och exploatering
Siv Modée, plan och byggchef, föredrar ärendet riktlinje för markanvisning och exploatering.
 
Prognos Hylte kommun
Ulrika Hjort, ekonomichef, föredrar Hylte kommuns prognos för oktober månad.
 
Fiberutbyggnad
IP Onlys utbyggnad av fibernätet i västra Hylte inleds under första kvartalet 2019.
 
Invigning av konstgräsplan
Lördagen den 17 november kl 13.30 invigs den nya konstgräsplanen på Örnvallen i 
Hyltebruk.
 
Anställningar
Per Borg, kommundirektör, informerar om att barn- och ungdomschefen och informations- 
och kanslichefen har sagt upp sig.

Handlingar i ärendet
 Presentationer KS 13 november 2018

Paragrafen är justerad
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§200

Delegeringsredovisning 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

Handlingar i ärendet
 Redovisning av anställningar KS oktober 2018
 Upphandlingsfullmakt Produktförsörjning IT-utrustning Hylte kommun åt 

Falkenbergs kommun
 Fullmakt IT-utrustning Hylte kommun åt Falkenbergs kommun.
 Upphandlingsfullmakt upphandling Licenspartner Hylte kommun åt Falkenbergs 

kommun,
 Upphandlingsfullmakt Datacenter Hylte kommun åt Falkenbergs kommun

Paragrafen är justerad
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§201

Meddelande KS 
(2018 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Justerat protokoll cesam 181030 - inkl REP
 Småkom kallelser och handlingar
 Information om samverkan för Inkludering
 181109 Förslag protokoll REP 2019
 Taxor 2019
 181113 REP 2019-2022 SD - räkenskaper
 181108 Investeringsbudget 2019-2021 - Sverigedemokraterna
 Samverkansprotokoll CESAM 2018-11-07

Paragrafen är justerad
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§202

Redovisning av partistöd 2017 
(2017 KS0037)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av sammanställningen av redovisade 
partistöd för 2017 och besluta att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd 2019.

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 2017. 
Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 
2019.

Handlingar i ärendet
 §288 KSAU Redovisning av partistöd 2017
 Tjänsteskrivelse - redovisning av partistöd
 Sammanställning Redovisning partistöd 2017

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av sammanställningen av redovisade 
partistöd för 2017 och besluta att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd 2019.

Paragrafen är justerad
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§203

Återredovisning motioner 
(2018 KS0208)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på de motioner som inte har beretts färdigt. I redovisningen finns också de 
motioner som har beretts färdigt efter den senaste redovisningen.

Handlingar i ärendet
 §289 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner
 Redovisning av motioner andra halvåret 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.

 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) vill föra till protokollet att §13 motion om skolavslutning i kyrkan är 
färdigbehandlad av barn- och ungdomsnämnden.

Paragrafen är justerad
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§204

Svar på motion avseende en översyn av gällande avgifter alt. taxor 
vid ansökan om gemensam sopbehållare. 
(2018 KS0203)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om att berörd nämnd ges i uppdrag att se över avgiften 
vid ansökan om gemensam sopbehållare och föreslå en förändring i linje med miljömålens 
innebörd.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Handlingar i ärendet
 §291 KSAU Svar på motion avseende en översyn av gällande avgifter alt. taxor vid 

ansökan om gemensam sopbehållare
 §65 SBN Remiss - Motion om en översyn av gällande avgifter/taxor vid ansökan om 

gemensam sopbehållare
 Tjänsteskrivelse Motion om en översyn av gällande avgifter alt. taxor vid ansökan
 Motion avseende en översyn av gällande avgifter alt. taxor vid ansökan om gemensam 

sopbehållare.
 §55 KF Inkomna motioner
 §181 KSAU Motion om en översyn av gällande avgifter alt. taxor vid ansökan om 

gemensam sopbehållare - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Paragrafen är justerad
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§205

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
(2018 KS0377)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjerna för markanvisning 
och exploateringsavtal, med en redaktionell ändring att text om kostnad per kvadratmeter för 
tomter tas bort ur dokumentet.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommunen ta fram 
riktlinjer för markanvisning om kommunen avser genomföra markanvisningar. Det 
övergripande målet med riktlinjer för markanvisning är att skapa transparens och ökad 
tydlighet mot byggherrar och andra intressenter i byggrocessens inledande skede i de fall 
kommunägd mark ska säljas eller upplåtas för nya byggnader. Riktlinjer ger även en tydlighet 
för handläggarna och minskar handläggningstiden.
 
Hylte kommun säljer idag vanligtvis såväl småhustomter som industrimark till en taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Även detta förfarande är en form av markanvisning som 
kräver antagna riktlinjer. Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen 
även anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal enligt 6 kap 39 § plan 
och bygglagen (PBL). Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommun och exploatör för 
genomförande av en detaljplan där kommunen inte äger marken. Målet med ett sådant avtal är 
att tydliggöra och precisera detaljplanens intentioner, där bland annat ekonomiska åtaganden, 
genomförandefrågor och marköverlåtelser regleras.

Handlingar i ärendet
 §292 KSAU Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
 §69 SBN Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
 Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal 180605

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjerna för markanvisning 
och exploateringsavtal, med en redaktionell ändring att text om kostnad per kvadratmeter för 
tomter tas bort ur dokumentet.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo-Gunnar Åkessons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§206

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun 
(2017 KS0471)

Beslut

Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till REP 2019-2021 är de 
planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-20 med följande 
justeringar:
Ny skatteunderlagsprognos daterad 180928
Nya antaganden för räntor på kommunens lån
Uppdaterade volymjustering jämfört med beslutade planeringsförutsättningar
Uppdaterat löneunderlag till löneöversyn 2019-2021
Ny pensionsprognos
Ny modell för kapitalkostnader och hyror
Ny fördelningsmodell för nyanlända barn i grundskolan och gymnasiet, där nämnden 
kompenseras för de barn som kommit till Sverige för 3-6 år sedan. Ersättning sker från 
sparade schablonersättningar och inte via budget. Denna modell ger Barn-och 
ungdomsnämnden ca 7 114 tkr för 2019.
Investeringsbudeget fastställs till 87 040 000 kr (2019), 63 655 000 kr (2020), 40 190 000 kr 
(2021)
Taxor fastställs enligt bilaga - Ändrade/Nya taxor 2019
 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 100 000 kr för snedsitsar i lönerevisionen 2019 (lagstadgat)
 75 000 kr för snedsitsar i lönerevisionen 2020-2021(lagstadgat)
 1 000 000 kr för integrationskoordinator 2019 (gamla åtgärdspaketet)
 600 000 kr för informationssäkerhetssamordnare 2019-2020
 438 000 kr för arvodeshöjningar
 60 000 kr för ökat partistöd
 600 000 kr för rekryterare 2019 (gamla åtgärdspaketet)
 140 000 kr för dataskyddsombud
 700 000 kr för miljöstrateg (560 000 kr omdisponeras från SBN)

 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 799 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror
Partistödet som ska utbetalas 2019 uppgår till 630 000 kr
 
Kommunstyrelsens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
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2019 49 241 000 kr
2020 47 182 000 kr
2021 47 672 000 kr
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

 verkställa motionen om HBTQ-kunskap och återkomma med behov av utökad ram
 ta fram en uppdragsbeskrivning för tjänsten miljöstrateg med fokus på hållbar 

utveckling samt tillväxtfrågor
 Inrätta tjänsten fastighetsstateg som finansieras genom att minska ersättning till 

Hyltebostäder samt via investeringsprojekt. En uppdragsbeskrivning för tjänstens ska 
tas fram.
 

Valnämnd
Valnämndens nettodriftsram 2019-2021föreslås fastställas till:
2019 350 000 kr
2020  
2021  

 

Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 480 000 kr för projektet civilt försvar 2019-2020
 250 000 kr för arbetsmiljö brandmän 2019 (friska brandmän)
 460 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Räddningsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 13 543 000 kr
2020 13 565 000 kr
2021 13 362 000 kr
 

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 560 000 kr för miljöstrateg (omdisponeras till KS)
 2 292 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 20 563 000 kr
2020 20 495 000 kr
2021 21 060 000 kr
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Tillsynsnämnden
Tillsynsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 139 000 kr
2020 142 000 kr
2021 145 000 kr
 

Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 2 300 000 kr för unga vuxna 2019 (gamla åtgärdspaketet)
 150 000 kr samverkansavtal bonadsmuséet
 600 000 kr för ökat behov IFO-vuxen 2019 (socialsekreterare)
 150 000 kr för utökning feriearbete

Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
 2 360 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Arbets-och näringslivsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 58 801 000 kr
2020 57 238 000 kr
2021 58 606 000 kr
 
Arbets-och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

 lyfta ärendet om nattvandring till beredning REP 2020
 

Överförmyndaren
Överförmyndarens nettodriftsram 2019-2021 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2018 
var:
2019 878 000 kr
2020 898 000 kr
2021 917 000 kr
Överförmyndarens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 878 000 kr
2020 898 000 kr
2021 917 000 kr
 

Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens ram uppjusteras med:

 1 000 000 kr för mobila teamet 2019 (gamla åtgärdspaketet)
Barn-och ungdomsnämndens ram nedjustera med:

 1 589 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror
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Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 310 511 000 kr
2020 317 361 000 kr
2021 324 365 000 kr
 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

 1 000 000 kr för trygghetsskapande åtgärder 2019-2020 (processledare)
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

 935 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror
Omsorgsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 184 203 000 kr
2020 188 573 000 kr
2021 191 626 000 kr
 
Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

 återkomma med ökade hyreskostnader för LSS boendet när det är färdigt
 återkomma med utökad kostnad för LSS, exklusive assistansärenden som har 

överklagats till försäkringskassan, efter att bokslutet för 2018 är klart.

 

Finansiering
 Posten löneavtal utökas med 501 000 kr för nytt beräkningsunderlag
 Kommunfullmäktiges reserv sätts till 11 031 000 kr (2019), 8 376 000 kr (2020)
 Ofördelade kapitalkostnader sätts till 7 279 000 kr (2019), 11 272 000 kr (2020), 14 

183 000 kr (2021)
 Ofördelade hyror sätts till 4 752 000 kr (2019), 7 421 000 kr (2020), 8 447 000 kr 

(2021)
 Eget kapital förändras med 20 000 000 kr (2019), 18 000 000 kr (2020), 9 797 000 kr 

(2021)
 Skattesatsen 2019 föreslås oförändrad (21,45%)
 Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala 

borgensåtagandet
 Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfallertill betalning under 2019.
 

Övrigt
Inför nästa års budgetarbete och arbete med kommunens taxor ta fram ett dokument kring hur 
våra närliggande kommuners (Halmstad, Gislaved och Tranemo) taxor är utformade för att vi 
ska kunna ha ett jämförelsematerial till den politiska diskussionen.
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Beskrivning av ärendet
Förslaget REP 2019-2021 framställs av Framtid Hylte 2.0 - Socialdemokraterna (S), 
Liberalerna (L), Kommunens Väl (KV), Vänsterpartiet (V).

Handlingar i ärendet
 §276 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun
 181016 Förslag protokoll REP 2019
 181022 REP 2019-2022 FRAMTID HYLTE 2 0 - räkenskaper (ej beslut)
 181022 Investeringsbudget 2019-2021 FRAMTID HYLTE 2.0
 Taxor 2019 Framtid Hylte 2.0
 Sammanställning KLK analyser
 KS - Analys av nuläge och omvärld - Dataskyddsombud
 KS - Analys av nuläge och omvärld - E-förvaltning
 KS - Analys av nuläge och omvärld - Informationssäkerhetssamordnare
 KS - Analys av nuläge och omvärld - Platina
 KS - Analys av nuläge och omvärld - Volymökningar
 KS - Analys av nuläge och omvärld - Voteringssystem
 KS - Analys av nuläge och omvärld - Åtgärdspaketet
 KS - Information - IT och digitalisering
 1. §38 ANN REP 2019-2022
 2. ANN - Analys nuläge och omvärld
 3. ANN REP 2019-2022 Budgetförstärkning
 §35 BUN  REP 2019-2022
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 22 - Andel barn 2017 som upplever det som lätt att få 

kontakt med socialsekreteraren
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 24 -2017 Andel ej återaktualiserade ungdomar 0-12 år
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 25 -2017 Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 

år ett år efter avslutad utredning eller insats
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 29- Andel godkända elever av de som fullgör 

grundvux (%)
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 30 - Andel godkända elever gymnasievux
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 31 - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 

yrkesprogram kommunala skolor (%)
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 32 - Meritvärde i åk 9
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 35 - Nöjdhet vuxenutbildning och IM
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 36 - Väntetid SFI
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 37- Andel godkända elever SFI
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 38 - Andel som fått plats på förskola på önskat 

placeringsdatum (%)
 BUN - Analys av nyckeltal. KF 39 - Väntetid i antal dagar från önskat 

placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum
 §11 ON REP 2019-2022 Analyser

17 / 54



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 ON - REP 2019-2022 Analys av nuläge och omvärld + nyckeltal
 RN -Analys av nuläge och omvärld - Befälsutveckling
 RN -Analys av nuläge och omvärld - Civilt försvar 2018
 RN -Analys av nuläge och omvärld - Friska brandmän
 RN -Analys av nuläge och omvärld - Rakel
 §11 SBN REP 2019-2022
 SBN - Analys av nuläge och omvärld - Administrativ tjänst
 SBN - Analys av nuläge och omvärld - Allmänna satsningen
 SBN - Analys av nuläge och omvärld - Klimat
 SBN - Analys av nuläge och omvärld - Utbildning
 Tilläggsyrkande KS 2018 driftbudget (SD)
 Tilläggsyrkande RN 2018 driftbudget (SD)
 Tilläggsyrkande ANN 2018 driftbudget (SD)
 Tilläggsyrkande BUN 2018 driftbudget (SD)
 Tilläggsyrkande ON 2018 driftbudget (SD)
 Tilläggsyrkande SBN 2018 driftbudget (SD)
 Yrkanden REP 2019 C och M i samverkan

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut

Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till REP 2019-2021 är de 
planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-20 med följande 
justeringar:
Ny skatteunderlagsprognos daterad 180928
Nya antaganden för räntor på kommunens lån
Uppdaterade volymjustering jämfört med beslutade planeringsförutsättningar
Uppdaterat löneunderlag till löneöversyn 2019-2021
Ny pensionsprognos
Ny modell för kapitalkostnader och hyror
Ny fördelningsmodell för nyanlända barn i grundskolan och gymnasiet, där nämnden 
kompenseras för de barn som kommit till Sverige för 3-6 år sedan. Ersättning sker från 
sparade schablonersättningar och inte via budget. Denna modell ger Barn-och 
ungdomsnämnden ca 7 114 tkr för 2019.
Investeringsbudeget fastställs till 87 040 000 kr (2019), 63 655 000 kr (2020), 40 190 000 kr 
(2021)
Taxor fastställs enligt bilaga - Ändrade/Nya taxor 2019
 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 100 000 kr för snedsitsar i lönerevisionen 2019 (lagstadgat)
 75 000 kr för snedsitsar i lönerevisionen 2020-2021(lagstadgat)
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 1 000 000 kr för integrationskoordinator 2019 (gamla åtgärdspaketet)
 600 000 kr för informationssäkerhetssamordnare 2019-2020
 438 000 kr för arvodeshöjningar
 60 000 kr för ökat partistöd
 600 000 kr för rekryterare 2019 (gamla åtgärdspaketet)
 140 000 kr för dataskyddsombud
 700 000 kr för miljöstrateg (560 000 kr omdisponeras från SBN)

 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 799 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror
Partistödet som ska utbetalas 2019 uppgår till 630 000 kr
 
Kommunstyrelsens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 49 241 000 kr
2020 47 182 000 kr
2021 47 672 000 kr
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

 verkställa motionen om HBTQ-kunskap och återkomma med behov av utökad ram
 ta fram en uppdragsbeskrivning för tjänsten miljöstrateg med fokus på hållbar 

utveckling samt tillväxtfrågor
 Inrätta tjänsten fastighetsstateg som finansieras genom att minska ersättning till 

Hyltebostäder samt via investeringsprojekt. En uppdragsbeskrivning för tjänstens ska 
tas fram.
 

Valnämnd
Valnämndens nettodriftsram 2019-2021föreslås fastställas till:
2019 350 000 kr
2020  
2021  

 

Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 480 000 kr för projektet civilt försvar 2019-2020
 250 000 kr för arbetsmiljö brandmän 2019 (friska brandmän)
 460 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Räddningsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 13 543 000 kr
2020 13 565 000 kr
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2021 13 362 000 kr
 

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 560 000 kr för miljöstrateg (omdisponeras till KS)
 2 292 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 20 563 000 kr
2020 20 495 000 kr
2021 21 060 000 kr
 

Tillsynsnämnden
Tillsynsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 139 000 kr
2020 142 000 kr
2021 145 000 kr
 

Arbets-och näringslivsnämnden
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 2 300 000 kr för unga vuxna 2019 (gamla åtgärdspaketet)
 150 000 kr samverkansavtal bonadsmuséet
 600 000 kr för ökat behov IFO-vuxen 2019 (socialsekreterare)
 150 000 kr för utökning feriearbete

Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:
 2 360 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Arbets-och näringslivsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 58 801 000 kr
2020 57 238 000 kr
2021 58 606 000 kr
 
Arbets-och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

 lyfta ärendet om nattvandring till beredning REP 2020
 

Överförmyndaren
Överförmyndarens nettodriftsram 2019-2021 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2018 
var:
2019 878 000 kr
2020 898 000 kr
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2021 917 000 kr
Överförmyndarens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 878 000 kr
2020 898 000 kr
2021 917 000 kr
 

Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens ram uppjusteras med:

 1 000 000 kr för mobila teamet 2019 (gamla åtgärdspaketet)
Barn-och ungdomsnämndens ram nedjustera med:

 1 589 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror
Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 310 511 000 kr
2020 317 361 000 kr
2021 324 365 000 kr
 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

 1 000 000 kr för trygghetsskapande åtgärder 2019-2020 (processledare)
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

 935 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror
Omsorgsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:
2019 184 203 000 kr
2020 188 573 000 kr
2021 191 626 000 kr
 
Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

 återkomma med ökade hyreskostnader för LSS boendet när det är färdigt
 återkomma med utökad kostnad för LSS, exklusive assistansärenden som har 

överklagats till försäkringskassan, efter att bokslutet för 2018 är klart.

 

Finansiering
 Posten löneavtal utökas med 501 000 kr för nytt beräkningsunderlag
 Kommunfullmäktiges reserv sätts till 11 031 000 kr (2019), 8 376 000 kr (2020)
 Ofördelade kapitalkostnader sätts till 7 279 000 kr (2019), 11 272 000 kr (2020), 14 

183 000 kr (2021)
 Ofördelade hyror sätts till 4 752 000 kr (2019), 7 421 000 kr (2020), 8 447 000 kr 

(2021)
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 Eget kapital förändras med 20 000 000 kr (2019), 18 000 000 kr (2020), 9 797 000 kr 
(2021)

 Skattesatsen 2019 föreslås oförändrad (21,45%)
 Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala 

borgensåtagandet
 Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfallertill betalning under 2019.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
vissa ändringar. Dessa förslag på ändringar finns som bilaga till protokollet.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar att 100 000 avsätts i investeringsbudget för inköp av en 
Belosmaskin.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med vissa 
ändringar. Dessa förslag på ändringar finns som bilaga till protokollet.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Ronny Löfquist begär ajournering, sammanträdet ajourneras 9:50–9.55.
 

Beslutsgång
 

Kommunstyrelsen
Avslag - 1 000 000 kr för integrationskoordinator
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Avslag - 600 000 kr för rekryterare 2019 (gamla åtgärdspaketet)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Avslag - 700 000 kr miljöstrateg
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - plan för att genomföra webbsändning och voteringssystem 
kommunfullmäktige
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel 
som tilldelas nämnden
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - I samband med bokslut 2019 ska ett mångkulturellt bokslut arbetas fram
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att införa HBTQ kunskap 
hos kommunens anställda
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en plan för att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en plan för att rekrytera en återvandringshandläggare
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för att införa medborgarförslag
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Räddningsnämnden
Tilldela räddningsnämnden 30 000 kr för att frakta och förvalta en bandvagn från 
Halmstads kommun 2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Tilldela räddningsnämnden 20 000 kr för utbildning av Brandmän i samband med 
Bandvagnen 2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel 
som tilldelas nämnden
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Arbets- och näringslivsnämnden
Bevilja arbets- och näringslivsnämnden 200 000 kr för utökning feriearbete
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja arbets- och näringslivsnämnden 120 000 kr för nattvandring 2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja arbets- och näringslivsnämnden 300 000 kr för fritidsbank 2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Avslag - 2 300 000 kr för unga vuxna (det gamla åtgärdspaketet)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel 
som tilldelas nämnden
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att utöka den fria 
träningen till att gälla från 65 års ålder.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta med fria resor för dem 65 
år och uppåt med kollektivtrafiken i kommunen enligt det tillägg man kan köpa av 
Region Halland
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Barn och ungdomsnämnden
Bevilja barn och ungdomsnämnden 1 100 000 kr för särskolan
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja barn och ungdomsnämnden 750 000 kr för IKE
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Bevilja barn och ungdomsnämnden 1 000 000 för barn- och elevhälsan
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja barn och ungdomsnämnden 1 000 000 kr för fortsättning mentorer
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja barn och ungdomsnämnden 7 500 000 för institutionsplaceringar 2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja barn och ungdomsnämnden 500 000 kr för obligatorisk förskola
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Bevilja barn och ungdomsnämnden 200 000 kr för kompetensutveckling inom 
fritidshemmet (2019)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Tilldela barn och ungdomsnämnden 500 000 kr för rekrytering av en dagbarnvårdare 
2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Avslag - 1 000 000 kr för det mobila teamet 2019 (gamla åtgärdspaketet)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel 
som tilldelas nämnden
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Omsorgsnämnden
Bevilja omsorgsnämnden 6 400 000 kr LSS 2019
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel 
som tilldelas nämnden
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Uppdrag - Ta fram kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att utöka personalen inom 
äldrevården/demensvården
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram kostnadskalkyl för vad det skulle kosta med fria trygghetslarm för 
äldre
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en plan för att sprida kunskap om funktionsnedsättning genom 
kommunens verksamheter
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en plan för hur kommunen kan samarbeta med myndigheter, 
näringsliv och utbildningsväsende för att erbjuda funktionsnedsatta en meningsfull 
sysselsättning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Samhällsbyggnadsnämnden
Bevilja - att samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 050 000 kr för färdtjänst
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att bygga ett 
tillagningskök samt en matsal på Elias Fries skola och sedan väva in det i 
investeringsbudgeten
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att bygga en idrottshall 
på Elias Fries skola och sedan väva in det i investeringsbudgeten.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för vad det skulle kosta att tillaga maten på 
samtliga äldreboenden och skolor, förskolor i kommunen
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Uppdrag - Ta fram en kostnadskalkyl för upprättande av en vätgastankstation i 
kommunen
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - I samband med upphandling av livsmedel ska närproducerad och ej 
ritualslaktad mat beaktas så långt det är möjligt
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Arbeta fram ett förslag till plats för en hundrastplats i kommunen
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram en plan för att tillgänglighetsanpassa kommunens lekplatser för 
barn med de vanligaste funktionsnedsättningarna
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel 
som tilldelas nämnden
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Investeringsbudget
Inköp av en belosmaskin för 100 000 kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

 

Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot besluten till förmån för sina egna yrkanden.
 

Kommunstyrelsen
Ändring - Integrationskoordinator: sänks till 800 000 kr (200 000kr till utökat LOK-
stöd till föreningarna, se ANN)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ändring - Miljöstrateg – byter namn till Hållbarhetsstrateg fokus på hållbar utveckling 
och tillväxt
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Räddningsnämnden
Bevilja - Anslå äskade medel till Befälsutbildning 100 000 kr + 100 000 kr (2019-2020)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Arbets- och näringslivsnämnden
Tilldela - Nattvandring 100 000 kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Tilldela - Utöka LOK-stöd 200 000 kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

 

Barn- och ungdomsnämnden
Tilldela - 4 000 000 kr öronmärks för oförutsedda placeringar IFO
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Tilldela - 200 000 kr Skolskjuts (nya riktlinjer)
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Tilldela - 600 000 kr förstärkning av Elevhälsan med en tjänst
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges reserv
Minska - kommunstyrelsens reserv minskas med 3 000 000 kr till 2 000 000 kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Minska - kommunfullmäktiges reserv minskas med 2 000 031 kr till 9 000 000 kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Investeringsbudget
Tilldela - Projektering Malmagården 100 000kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

28 / 54



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Tilldela - Projektering Sjölunda tillagning 100 000 kr
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Uppdrag - Ta fram 5 års-planer för underhåll till alla kommunala byggnader
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 

Taxor
Uppdrag - Att beslut fattat av kommunfullmäktige den 30 november 2017 verkställs;
Att inför nästa års budgetarbete och arbete med kommunens taxor ta fram ett dokument 
kring hur våra närliggande kommuners (Halmstad, Gislaved och Tranemo) taxor är 
utformade för att vi ska kunna ha ett jämförelsematerial till den politiska diskussionen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till 
beslut i sin helhet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
 
 

Paragrafen är justerad

29 / 54



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§207

Nyckeltal kommunfullmäktige 2019 och framåt 
(2018 KS0372)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
Styrmodellen kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder och styr kommunen mot 
god ekonomisk hushållning. Hylte kommuns styrmodell bygger på resultatstyrning. 
Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr kommunen utifrån de mål som de sätter 
upp och de kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska uppnå. Kommunfullmäktige 
har med utgångspunkt i kommunens styrmodell beslutat om såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Under åren har det, i olika sammanhang, beslutats i fullmäktige om nya nyckeltal samt 
revidering av befintliga. Det har även uppstått oklarheter kring hur ofta och när vissa 
nyckeltal ska rapporteras och följas upp. Kommunledningskontoret upplever också i vissa fel 
brister i efterlevnaden av styrmodellen och vill därför, via ett beslut i fullmäktige, förtydliga 
vilka nyckeltal respektive nämnd ska följa upp och när dessa ska mätas.

Hylte kommun har i samband med delårs- och årsbokslut fått kritik från kommunens revisorer 
kring uppföljningen av KF-nyckeltalen. I revisionsrapporten lyfts framförallt att nuvarande 
hantering innebär en risk att fullmäktige inte ges möjlighet till att använda delårsrapporten 
som ett underlag för ledning, styrning och kontroll. Revisorerna rekommenderar likt tidigare 
år att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga mål och nyckeltal bedöms och utvärderas i 
delårsrapporten.

Kommunledningskontoret föreslår därför ett förtydligande från fullmäktige att samtliga 
nyckeltal ska följas upp och bedömas i delårsbokslutet, även om inte en ny mätnings gjorts. 
Då ska en prognos göras.

Inför en ny mandatperiod har arbets- och näringslivsnämnden framtagit ett förslag på 
nyckeltal att antas på fullmäktigenivå. Dessa nyckeltal saknar beslutade kvalitetsnivåer och 
följer således inte kommunens styrmodell. Kommunledningskontoret har därför valt att inte 
inkludera dessa i detta beslut, utan uppmanar istället arbets- och näringslivsnämnden att 
återkomma när kvalitetsnivåer är framtagna och beslutade i nämnd.

Handlingar i ärendet
 §277 KSAU Nyckeltal kommunfullmäktige 2019 och framåt
 Tjänsteskrivelse - KF-nyckeltal 2019 och framåt
 Sammanställning KF-nyckeltal 2019 och framåt
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar på att följande ändringar i nyckeltalen:
Följande nyckeltal tillkommer:
Andel genomförda investeringar (antal objekt) i förhållande till investeringsbudgeten.
Andelen investeringar som håller ursprunglig tidsplan
Likt KF11 införa även för BUN, ANN och ON: Antal överklagade beslut som ändras efter 
överklagande
 
Begreppet sjukfrånvaro ändras till frisknärvaro
 
Följande nyckeltal tas bort:
Nyckeltalen KF 03 (Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%)) 
KF 24 (Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år ett år efter avslutad utredning 
eller insats (%)) 
KF 25 (Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%))
Uppdrag ges till Barn- och  ungdomsnämnden att ta fram nyckeltal som mäter kvalitet inom 
IFOs verksamheter.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande förutom ändring av begreppet 
sjukfrånvaro till frisknärvaro.
 
Göran Edberg (S) yrkar att ärendet återremitteras.
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
 
 

Paragrafen är justerad
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§208

Begäran om medel - Geoteknisk undersökning parkstaden 
(2018 KS0378)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsanslaget med 
150 000 kr för 2018 för att genomföra en geotekniskt undersökning.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2018 planeras att påbörja ett detaljplanarbete för ett nytt bostadsområde med 
utrymme för olika aktivitetsområden i centrala Hyltebruk bakom Forum, kallat Parkstaden.

Länsstyrelsen ställer krav att en geoteknisk undersökning görs tidigt i projektet. En ungefärlig 
kostnad för undersökningen enligt upphandlad konsult Sigma är ca 150 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden begär därmed att Kommunstyrelsen avsätter medel för detta.

Handlingar i ärendet
 §299 KSAU Begäran om medel - Geoteknisk undersökning parkstaden
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för geotekninsk udersökning parksaten
 §70 SBN Begäran om pengar - Geoteknisk undersökning parkstaden

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsanslaget med 
150 000 kr för 2018 för att genomföra en geotekniskt undersökning.

Paragrafen är justerad
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§209

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - uppdrag från 
kommunstyrelsen 
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta utredningsdirektiv för Barn- och ungdomsnämndens 
ekonomi i balans med tillägget att kontorsadministration vävs in i utredningen, samt att 
slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen 22 januari 2019. Finansieringen på maximalt 
400 000 kr sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-19 § 186:

Inom ramen för Kommunstyrelsens tillsynsplikt beslutas att:
- barn- och ungdomsnämndens handlingsplaner för en ekonomi i balans.
- Ge i uppdra åt kommunledningskontoret att genom extern utredning genomlysa och ge 
förslag till åtgärder inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet för att nå ekonomisk 
balans.
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om direktiv, avgränsning samt 
tidplan för uppdraget.

Kommunledningskontoret föreslår att en extern utredare ges uppdraget att genomföra 
uppdraget för Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans. Kontoret uppskattar att 
kostanden för en extern utredare uppgår till max 400 000 kr, kostnaden kan finansieras via 
kommunstyrelsens reserv. Utredningen ska vara klar i januari månad.

Handlingar i ärendet
 §283 KSAU Extra ärende: Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - 

uppdrag från kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse - Utedningsirekiv Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
 Utredningsdirektiv - Barn- och ungdomsnändens ekonomi i balans

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta utredningsdirektiv för Barn- och ungdomsnämndens 
ekonomi i balans med tillägget att kontorsadministration vävs in i utredningen, samt att 
slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen 22 januari 2019. Finansieringen på maximalt 
400 000 kr sker via kommunstyrelsens reserv.
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
BUNs underskott kan inte ha kommit som en överraskning för övriga partier, nu handlar det 
enbart om att friskriva sig från ansvar. Någon måste ta skulden för att underskottet är så 
stort. Men faktum är att både majoriteten och oppositionen sitter på de ledande posterna i 
BUN, man har vetat om det här. Ökar man befolkningen med så mycket på så kort tid så 
hinner inte verksamheterna med i anpassningarna. Ingen hade kunnat klara den svåra 
situation som nämnden ställts inför. Nu gäller det att istället ta ansvar för den situation med 
många nya invånare och ett ökat elevantal som vi har i kommunen, inte enbart räkna pengar 
för våra nya invånare när de kommer till kommunen, utan även ta ett fortsatt ansvar. Vi yrkar 
avslag på att utreda nämnden för 400tkr, för att om inte de som sitter i nämnden eller på 
kontoret kan anses kompetenta av politiken, så borde de istället avgå. Detta är inget vi ska 
lägga en massa pengar på, samtidigt som man nekar nämnden ekonomiska medel. Detta är 
bara ett sätt att skjuta ifrån sig ansvar!

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§210

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - prognos 
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Barn och ungdomsnämndens underskott 
hanteras i ett separat ärende.

Beskrivning av ärendet
Prognosen för 2018 baseras på tio månaders utfall och är i vissa fall ännu inte 
nämndsbehandlad.
 
Kommunens resultat för 2018 beräknas uppgå till + 0,4 mnkr, vilket är 20,6 mnkr sämre än 
det budgeterade resultatet om 21 mnkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är 
nämndernas samlade avvikelse (-32,5 mkr).
 
Prognosen för investeringarna uppgår till 78 649 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 25 092 
tkr. Det innebär att 75,8 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas. 
 
Efter två, resultatmässigt, väldigt starka år ser nu Hylte kommun ut att gå mot ett sämre 2018. 
Med ett negativt resultat på 13,6 mnkr för delåret och ett prognostiserat resultat på 0,4 mnkr 
för 2018 är det tydligt att kommunen måste se över sin kostnadsbild. Kommunens kostnader 
har vuxit i en högre takt än intäkterna och för att kommunens starka ekonomiska ställning inte 
ska försvagas är det viktigt att man bryter den trenden. Ett steg i det är att Barn- och 
ungdomsnämnden, som visar stora negativa avvikelser både i utfall och prognos, har fått i 
uppdrag att inom två år ha en budget i balans

Handlingar i ärendet
 §293 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - prognos
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter 10 månader
 Ärendebeskrivning - Prognos Hylte kommun 2018 efter 10 månader
 Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 10 månader

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i 
uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det 
ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för 
hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Barn och 
ungdomsnämndens underskott hanteras i ett separat ärende.
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§211

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - prognos 
(2018 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter tio månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse i driften på 
1 143 tkr. Avvikelsen motsvarar en budgetavvikelse på 2,3 procent.

Efter tio månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse för 
investeringarna på 19 375 tkr. Avvikelsen motsvarar 26,7 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet
 §294 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - prognos
 Tjänsteskrivelse - Oktoberprognos Kommunstyrelsen
 Oktoberprognos Kommunstyrelsen till KS
 Invetseringsprognos oktober Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts begär redovisning för facklig tid och telefonikostnader när 
novemberprognosen för kommunstyrelsen presenteras.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§212

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - prognos 
(2018 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter tio månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse i driften på 
80 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,7 procent av budgeten.

Efter tio månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 67 tkr mot 
investeringsbudgeten. Avvikelsen motsvarar 5,3 procent av budgeten.

Handlingar i ärendet
 §295 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - prognos
 Tjänstesskrivelse oktoberprognos Räddningsnämnden
 Oktoberprognos Räddningsnämnden
 Oktoberprognos investeringar Räddningsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§213

Försäljning av mark Våcknared 
(2018 KS0302)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna försäljningen av fastigheterna Våcknared X:X och X:X till X.X.

Beskrivning av ärendet
X.X har kommit in med en förfrågan om att få köpa fastigheterna Våcknared X:X och 
Våcknared X:X som ligger i anslutning till sin egen fastighet Våcknared X:X. Köparen ämnar 
lägga samman de båda fastigheterna till sin egen fastighet. Fastigheterna är på 979 kvm 
respektive 800 kvm och den egna fastigheten 761 kvm. Med en sammanslagning uppgår de 
tillsammans 2 540 kvm, vilket är något större än de intilliggande fastigheterna på 2 035 kvm 
respektive 2 220 kvm.

Han bor inte på fastigheten idag utan har den uthyrd, men planerar på längre sikt att flytta dit. 
Tanken är då att ha möjlighet att bygga ett större garage/komplementbyggnad, vilket inte får 
plats inom den egna fastigheten. Idag finns ett mindre garage som är sammanbyggt med 
huset.

Våcknared X:X ligger på ett avstånd om 40-70 meter från Halmstad-Nässjöbanan och kan 
lämpa sig mindre för ny bostadsbebyggelse. Över Våcknared X:X, den mindre tomten, går 
VA-ledningar som i detaljplanen från 1970 är utlagt med ett u-område och punktprickad 
mark. ”Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar och får inte bebyggas”. Därav 
anses den tomten vara mindre attraktiv som enskild fastighet eftersom det begränsar en 
eventuell nybyggnation.

Idag utgörs tomterna och området utanför mot järnvägen av en tätbevuxen skogsdunge. 
Någon väg upp till de båda fastigheterna eller belysning finns inte idag. Fastigheterna har 
varit till salu en längre tid och något större bebyggelsetryck finns inte i området.

X är medveten om att Hylte kommun har en riktlinje om att byggnation ska vara påbörjad 
inom två år vid en försäljning och att kommunen äger rätt att köpa tillbaka tomten utan 
tillkommande räntor eller värdeökning. Om det inte sker en sammanslagning.

Köparen känner till Hylte kommuns fastställda taxa om 25 kr/kvm. Han har själv varit inne på 
Hylte kommuns hemsida och sett de lediga tomterna där.

Köparen har också informerats om detaljplanens bestämmelser.
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I handläggningen av ärendet har berörda grannar till ovanstående fastigheter getts möjlighet 
att lämna synpunkter till markförsäljningen. Några synpunkter har inte inkommit.

Handlingar i ärendet
 §296 KSAU Försäljning av mark Våcknared
 Tjänsteskrivelse -  Försäljning av fastigheterna Våcknared X:X och X:X
 Plankarta, Våcknared
 VA-karta, Våcknared
 Ortofoto, Våcknared
 Grannhörande, Våcknared X-X

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna försäljningen av fastigheterna Våcknared X:Xoch X:X till X.X.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inkludera information om 
grannehörande i kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§214

Begäran om medel - belysning motionsspår i Unnaryd 
(2018 KS0347)

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller arbets- och näringslivsnämndens begäran om 160 tkr för att 
bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd. Finansiering via kommunstyrelsens 
reserv.

Beskrivning av ärendet
Unnaryds GOIF har ett elljusspår på kommunal mark i Unnaryd. Elljusspåret har ett stort 
värde för bosatta i Unnaryd och är viktigt ur ett fritids- och folkhälsoperspektiv. Föreningen 
har ett skötselbidrag för elljusspåret på 11 000 kr årligen. Bidraget täcker inget utöver 
elkostnader. Tidigare har Samhällsbyggnadsnämnden stått för utbyte av trasiga lampor men 
har beslutat att inte längre stå för kostnaden.

Handlingar i ärendet
 §297 KSAU Begäran om medel belysning motionsspår i Unnaryd
 §45 ANN Belysning motionsspår i Unnaryd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller arbets- och näringslivsnämndens begäran om 160 tkr för att 
bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen bifaller arbets- och näringslivsnämndens 
begäran om 160 tkr för att bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd. 
Finansiering via kommunstyrelsens reserv.
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande anteckning till protokollet:
Jag vill anföra till protokollet att detta beslut öppnar för att andra föreningar i Hylte kommun 
kan söka bidrag till belysning i befintliga elljusspår och behandlas på liknande sätt.
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§215

Begäran om resultatbalanserade medel - ljud- och ljusanläggning 
fritidsgård 
(2018 KS0346)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 100 000 kr från resultatbalanserade medel för 
finansiering av investering i ljud- och ljusanläggning på fritidsgården och utöka Arbets- och 
näringslivsnämndens ram med motsvarande.

Beskrivning av ärendet
I samband med bokslutet för 2017 fanns 100 000 kr kvar av budgeten för fritidsgården i och 
med att en upphandling dragit ut på tiden gällande inköp av ljud- och ljusanläggning. 
Kommunstyrelsen beslutade att resultatbalasera motsvarande medel för att kunna användas 
under 2018.

Handlingar i ärendet
 §298 KSAU Begäran om resultatbalanserade medel - ljud- och ljusanläggning 

fritidsgård
 Tjänsteskrivelse - Ianspråktagande av resultatbalanserade medel
 §40 ANN Begäran om resultatbalanserade medel

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 100 000 kr från 
resultatbalanserade medel för finansiering av investering i ljud- och ljusanläggning på 
fritidsgården och utöka Arbets- och näringslivsnämndens ram med motsvarande.

Beslutgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Arbets- och näringslivskontoret

Paragrafen är justerad
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§216

Begäran om medel - Hallandsleden Hyltes friluftsfrämjande 
(2018 KS0376)

Beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om medel för samverkansavtal kring Hallandsleden då 
driftsbudgeten för 2019 redan är behandlad och förslag är framlagt.

Nämnden får komma tillbaka med ny begäran efter första prognosen 2019 om behovet finns 
samt väva in det framtida behovet i budgetprocessen för 2020

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna ett skötselavtal gällande Hallandsleden. 
Friluftsfrämjande Hyltes Lokalavdelning har sedan 1980-talet på uppdrag av Hylte kommun 
underhållit delar av Hallandsleden. Ersättningen fastställdes under 1970-1980 talet till 6 000 
kr. I det nya samverkansavtalet utgår en underhållsersättning om 35 000 kr/år.

Eftersom driftsbudgeten för 2019 redan är under beredning och föreslagen från KSau så kan 
nämnden i stället återkomma efter första prognosen 2019 om behovet fortfarande finns.

Handlingar i ärendet
 §300 KSAU Begäran om medel - Hallandsleden Hyltes friluftsfrämjande
 Tjänsteskrivelse - Begärda medel för skötselavtal Hallandsleden
 §68 SBN Hallandsleden Hyltes friluftsfrämjande
 Skötselavtal

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om medel för samverkansavtal kring Hallandsleden då 
driftsbudgeten för 2019 redan är behandlad och förslag är framlagt.

Nämnden får komma tillbaka med ny begäran efter första prognosen 2019 om behovet finns 
samt väva in det framtida behovet i budgetprocessen för 2020

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
Sammhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§217

Utredning Hur mår föreningarna - svar på återremiss 
(2018 KS0106)

Beslut
Kommunstyrelsens beviljar arbets- och näringslivsnämnden medel om 300 tkr för att arbets- 
och näringslivsnämnden ska genomföra uppdraget. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 8 maj 2018 ärendet "Utredning - Hur 
mår föreningarna", i återremissen skulle arbets- och näringslivsnämnden tydliggöra nämndens 
upplägg med utredningen, samt att nämnden reflekterade över hur en konsult respektive en 
anställd kan upplevas som oberoende/jävig för föreningarna.
 
Arbets- och näringslivsnämnden besvarar återremissen enligt nedan och föreslår att nämnden 
tillförs medel för ändamålet.
 
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra 
utredningen enligt bifogat utredningsdirektiv. Arbetsinsatsen är där beräknad till 430 timmar á 
800 kr i konsultkostnad. Uppdraget har dock utökats till att omfatta inte bara idrottsföreningar 
utan även övriga. Detta uppskattas kräva ytterligare minst 120 timmars arbete. Det finns dock 
en stor osäkerhet i hur många timmar som totalt kommer krävas för att genomföra 
utredningen. Vår uppskattning på totalt 550 timmar är en trolig absolut minsta timåtgång. Det 
om vi skall följa utredningsdirektivet antaget av fullmäktige.
 
Att anställa en konsult för minst 550 timmars (14 veckor) arbete skulle uppskattningsvis kosta 
minst 400 tkr. Det kommer utöver det krävas en upphandlingsprocess som kommer att 
innebära en relativt stor arbetsinsats från både kontorets och upphandlingsenhetens sida. Det 
finns också en stor risk att budgeten kan komma att överskridas med betydande belopp. 
Arbets- och näringslivsnämnden anser därför att anställa en projektmedarbetare i sex månader 
till en kostnad av 300 tkr är en bättre lösning.
 
I rollen som tjänsteman ingår att förhålla sig opartisk till uppdraget oavsett anställningsform. 
Arbets- och näringslivsnämnden anser inte att det finns något problem med att en 
projektanställd genomför utredningen. Snarare finns det en styrka i att kunna ha en bra dialog 
med tjänstemännen på arbets- och näringslivskontoret över tid. Detta gynnar kvalitén i 
utredningen, dessutom blir kostnaden lägre. Det är även en fördel att utredningstiden är längre 
då det skapar marginaler i arbetet. Utredningen är inte heller avsedd att utvärdera arbete utfört 
av arbets- och näringslivskontoret, den är tänkt att skapa en lägesbild om hur föreningarna 
mår. Vi ser inte att frågans art är av den karaktären att det finns ett motsatsförhållande mellan 
nämnden och de olika föreningarna. Det finns därmed ingen orsak till att föreningarna skulle 
uppleva att utredningen bedrivs för dem på ett oberoende och missgynnande sätt.
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Handlingar i ärendet
 §301 KSAU Utredning Hur mår föreningarna - svar på återremiss
 §43 ANN Utredning Hur mår föreningarna? – Begäran om medel
 §140 KSAU Utredning Hur mår föreningarna - Begäran om medel
 §20 ANN Utredning – Hur mår föreningarna?
 §65 KSAU Utredning ”Hur mår föreningarna”

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beviljar arbets- och näringslivsnämnden medel om 300 tkr för att arbets- 
och näringslivsnämnden ska genomföra uppdraget. Medlen tas från kommunstyrelsens reserv.

 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§218

Utredningsdirektiv - Lokalutredning Forum 
(2018 KS0275)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta utredningsdirektiv för lokalutredning Forum. 
Finansieringen på 250 000 kr sker via kommunstyrelsens reserv.

Kommunstyrelsen beslutar om en redaktionell ändring i utredningsdirektivet där ordet bör 
byts ut till ska i meningen I lokalutredningen för Forum bör kommunhusets trångboddhet 
vägas in.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 28 september kommunledningskontoret i uppdrag 
att lämna förslag på utredningsdirektiv för lokalutredning av Forum.

Kommunledningskontoret föreslår att lokalutredningen för Forum ska syfta till att utreda hur 
Forum kan ställas om till ett kulturhus.

Kommunledningskontoret föreslår att en extern utredare ges uppdraget att genomföra 
lokalutredningen för Forum. Kontoret uppskattar att kostnaden för en extern utredare uppgår 
till 250 000 kr, kostnaden kan finansieras via kommunstyrelsens reserv. Lokalutredningen ska 
vara klar det andra kvartalet 2019, till 2020 års budgetarbete.

Handlingar i ärendet
 §302 KSAU Utredningsdirektiv - Lokalutredning Forum
 Tjänsteskrivelse - utredningsdirektiv lokalutredning Forum
 Utredningsdirektiv - lokalutredning Forum
 §221 KSAU Lokalutredning Forum

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta utredningsdirektiv för lokalutredning Forum. 
Finansieringen på 250 000 kr sker via kommunstyrelsens reserv.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall kontorets förslag till beslut med en redaktionell ändring i 
utredningsdirektivet där ordet bör byts ut till ska i meningen I lokalutredningen för Forum 
bör kommunhusets trångboddhet vägas in.

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till kontorets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Ronny Löfquists yrkande mot Stina Isakssons yrkande. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
 

Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
När det i framtiden går bättre ekonomiskt för kommunen så kan majoriteten återkomma med 
en förfrågan om medel till en lokalutredning. Men i dagsläget har vi inte den möjligheten.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§219

Anställning av samhällsbyggnadschef 
(2018 KS0413)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Katarina Paulsson (xxx-xxx) som 
samhällsbyggnadschef.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en ny samhällsbyggnadschef.

En rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut samverkades med de fackliga 
organisationerna 7 november 2018.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anställning av samhällsbyggnadschef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Katarina Paulsson som samhällsbyggnadschef.

Beslutet skickas till
Personalenheten

Paragrafen är justerad

50 / 54



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220

Anställning av personalchef 
(2018 KS0414)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Monica Randelid (xxx-xxx) som personalchef.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en ny personalchef.

En rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut samverkades med de fackliga 
organisationerna 7 november 2018.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anställning av personalchef

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Monica Randelid som personalchef.

Beslutet skickas till
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§221

Övriga ärenden 
(2018 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen tar emot ärendet om rutin för REP-beredning och hänskjuter det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Rutin REP-beredning
Bo-Gunnar Åkesson väcker ett ärende om rutin för hur REP-beredningar ska planeras och 
organiseras.

Samarbete med lärosäten
Krister Mattsson (S) ställer frågan om möjligheten till att använda sig av studenter från 
högskolor och universitet för kommunstyrelsens utredningsuppdrag. Per Borg informerar om 
att Hylte kommun arbetar med högskolor och universitet.

Kontrollverksamhet för snöröjning
Johan Fahlén (S) undrar om det finns någon kontrollverksamhet för snöröjning i Hylte 
kommun. Per Borg tar med sig frågan.

Yrkande - Rutin REP-beredning
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Vi yrkar att det tas fram en rutin för hur REP-beredningen 
ska planeras och organiseras. Hur mycket tid, personella resurser och kringkostnader 
respektive konstellation har till sitt förfogande. Det bör finnas en budget för REP-
beredningen. Personella resurser bör nyttjas effektivt genom att ha gemensam dragning kring 
förutsättningarna för alla politiker i REP-beredningen.

Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Bo-Gunnar Åkessons yrkande.

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen tar emot ärendet om rutin för REP-beredning 
och hänskjuter det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Belsutgång - Rutin REP-beredning
Ordföranden ställer Bo-Gunnar Åkessons yrkande mot Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 

Paragrafen är justerad
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§222

Extra ärende: Ordförandedelegation - Ny tillförordnad chef på barn- 
och ungdomskontoret 
(2018 KS0422)

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att utse tillförordnad barn- och 
ungdomschef tills rekryteringen av en ny barn- och ungdomschef är slutförd.

Beskrivning av ärendet
Ann-Katrin Samuelsson har sagt upp sig från sin tjänst som barn- och ungdomschef. 
Kommunstyrelsen behöver utse en tillförordnad barn- och ungdomschef till dess att 
rekryteringen av en ny barn- och ungdomschef är slutförd. Då ärendet väcks med kort varsel 
och kommunstyrelsens nästa sammanträde äger rum 18 december bör kommunstyrelsen 
delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse tillförordnad barn- och ungdomschef.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - ordförandedelegation om tillförordnad chef på barn- och

ungdomskontoret

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att utse tillförordnad barn- och 
ungdomschef tills rekryteringen av en ny barn- och ungdomschef är slutförd.

Paragrafen är justerad
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