MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-21

Kommunstyrelsen

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.

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:30-10:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S),
Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Johnny Winther (SD) ersätter Stina
Isaksson (SD), Rolf Näslund (M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin
Alexén (SD) ersätter Thomas Johansson (SD), Lennart Ohlsson (C) ersätter
Andreas Algerbo (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör) §51
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Björn Andersson (projektledare) §51
Jane Karlsson (projektadministratör) §51
Kerstin Delefelt (social hållbarhetsstrateg Region Halland) §51
Liza Sahlin (folkhälsoutvecklare) §51
Monica Randelid (personalchef) §51
Christer Grähs (arbets- och näringslivschef) §51

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§49-60

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-03-21

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 3

Kommunstyrelsen

ÄRENDELISTA
§49

Val av justerare

§50

Godkännande av ärendelista

§51

Information och rapporter

§52

Meddelande

§53

Delegeringsredovisning 2019

§54

Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen

§55

Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn

§56

Svar på motion Rättviksmodellen

§57

Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser

§58

Uppsägning av lokalt kollektivavtal med Kommunal gällande turordning

§59

Yttrande - Justitiekanslerns granskning av kommunens hantering av utlämnande av
allmänna handlingar

§60

Medfinansiering Into the Woods 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 / 18

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-21

sid 4

Kommunstyrelsen
§49

Val av justerare
(2019 KS0008)
Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§50

Godkännande av ärendelista
(2019 KS0009)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§51

Information och rapporter
(2019 KS0010)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Rätten till heltid
Projektledare Björn Andersson och projektadministratör Jane Karlsson informerar om
projektet Rätten till heltid. Projektmålet är att deltidsarbetande i Hylte kommun ska kunna
erbjudas en heltidsanställning.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018
Social hållbarhetsstrateg Kerstin Delefelt från Region Halland och folkhälsoutvecklare Liza
Sahlin redovisar resultat från lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2018.
Rapporten beräknas vara klar vid månadsskiftet april/maj 2019.
Uppsägning lokalt kollektivavtal turordning
Personalchef Monica Randelid föredrar ärendet uppsägning av lokalt kollektivavtal gällande
turordning.
SKL Ordförandedag 19 mars
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) deltog vid Sveriges kommuner
och landstings ordförandedag den 19 mars 2019.
Uthyrning av kommunala lokaler
Kommundirektör Per Borg och arbets- och näringslivschef Christer Grähs informerar om hur
Hylte kommun arbetar med uthyrning av kommunala lokaler.

Handlingar i ärendet



Föredragningslista KS 21 mars 2019

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6 / 18

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-21

sid 7

Kommunstyrelsen
§52

Meddelande
(2019 KS0006)
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











Protokoll Hyltebostäder 2019-03-07
Årsredovisning Hyltebostäder 2018
Region Halland §67 RS AU Avstämning av arbetet inom ramen för Modellregion för
jämställdhetsintegrering 2019
Inbjudan Hälsa på lika villkor - Hylte, Region Halland
Justerat protokoll cesam 190311
Verksamhetsberättelse 2018 Överförmyndare i samverkan
Verksamhetsplan 2019-2021 Överförmyndare i samverkan
Årsredogörelse revisionen 2018
Arbetsmiljöverket ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7 / 18

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-21

sid 8

Kommunstyrelsen
§53

Delegeringsredovisning 2019
(2019 KS0013)
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 februari 2019 kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§54

Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
(2018 KS0459)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Den 18 december 2018 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- Kommunen årligen i Hylte kommun upprättar ett dokument vid namn ”Ekonomiskt bokslut
för asylinvandring”.
Handlingar i ärendet






§45 KSAU Motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen, på remiss
Motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
§10 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse - Motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen, på
remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkande

Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att motionen ska bifallas eller
avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att avslå motionen.
Reservation
Kerstin Alexén (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§55

Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
(2018 KS0466)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Den 20 december 2018 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun skyndsamt kontaktar Halmstads kommun för att se om erbjudandet att få
förvalta en bandvagn kvarstår och att Hylte kommun i så fall accepterar erbjudandet.
Handlingar i ärendet






§46 KSAU Motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn, på remiss
Motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
§10 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse - Motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn, på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkande

Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att motionen ska bifallas eller
avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att avslå motionen.
Reservation
Kerstin Alexén (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§56

Svar på motion Rättviksmodellen
(2019 KS0123)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet

Det har inkommit en motion från Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson
(M) och Rolf Näslund (M). Motionen föreslår att:
- vi undersöker förutsättningarna för att införa ”Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn” i Hylte
kommun.
Handlingar i ärendet






§54 KSAU Motion Rättviksmodellen, på remiss
Motion -Rättviksmodellen undertecknad
§10 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse - Motion rättviksmodellen, på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Yrkande

Anna Roos (C) och Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§57

Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
(2018 KS0447)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta antar beräkningsmodellen för
timdebitering för ekonomienhetens konsultinsatser till extern part.
Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten utför ibland konsultinsatser som bör debiteras. Insatsen som krävs i de olika
fallen kan vara olika men utgångspunkten bör vara densamma oavsett vad det gäller för
konsultinsats. När det gäller debitering av utförda konsultinsatser debiteras en timmas
förberedelsetid per debiterad timma. Exempel på konsultinsatser som bör debiteras är
förvaltning av stiftelser för donationsfonder. Enligt auktoriserad revisor på PWC har
kommuner som sköter redovisning och förvaltning rätt att ta betalt för tjänsterna. Alla
stiftelser bör belastas med ett arvode då kommunen inte får subventionera den här typen av
tjänster.
Utgångspunkten för beräkningsmodellen är ekonomienhetens genomsnittliga månadslön
uträknad per timma inklusive löneökning, semesterersättning och personalomkostnader.
Beloppet räknas upp med 30 procent för overheadkostnader, till exempel kostnader för
telefon, IT och utbildning.
Inför varje år uppdateras lönekostnader inklusive personalomkostnader. För 2018 innebär det
831 kr, exklusive moms, debiteras per timma för konsultinsatser. Här är beloppet beräknat
utan löneökning då den redan finns med i beloppet. För år 2019 är löneökningen medräknad
och beloppet som kommer att debiteras per timma blir då 848 kr exklusive moms.
Handlingar i ärendet




§40 KSAU Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
Tjänsteskrivelse - Beräkningsmodell för timdebitering för extern konsultation utförd
av ekonomienheten

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta antar beräkningsmodellen för
timdebitering för ekonomienhetens konsultinsatser till extern part.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§58

Uppsägning av lokalt kollektivavtal med Kommunal gällande
turordning
(2019 KS0056)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp lokalt kollektivavtal med Kommunal gällande
turordningskretsar vid uppsägning daterat 1992-12-07.
Beskrivning av ärendet

Inom kommunal verksamhet har många förändringar skett vad gäller bland annat vilka
yrkesgrupper och befattningar/titulaturer som finns sedan 1992-12-07. Kollektivavtalet
omfattar inte samtliga nuvarande befattningar/titulaturer och bör därför sägas upp.
I det centrala avtalet Allmänna Bestämmelser (AB) finns regler kring turordning som gäller
om lokalt kollektivavtal inte finns, även dessa regler har för merparten av de fackliga
organisationerna förändrats sedan kollektivavtalet tecknades. Då turordningsreglerna i AB
kan förändras i samband med centrala förhandlingar bör även av den anledningen
kollektivavtalet sägas upp så att Hylte kommun har möjlighet att tillämpa AB enhetligt på
samtliga fack. Det kan finnas personalpolitiska skäl för att teckna nytt lokalt kollektivavtal om
turordningskretsar, sådant kollektivavtal kan då tecknas av personalutskottet för det aktuella
fallet.
Handlingar i ärendet





§35 KSAU Uppsägning av lokalt kollektivavtal med Kommunal gällande turordning
Tjänsteskrivelse Uppsägning av lokalt kollektivavtal med Kommunal gällande
turordning
Lokalt avtal turordningskretser Kommunal 1992

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp lokalt kollektivavtal med Kommunal gällande
turordningskretsar vid uppsägning daterat 1992-12-07.
Beslutet skickas till

Personalenheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§59

Yttrande - Justitiekanslerns granskning av kommunens hantering
av utlämnande av allmänna handlingar
(2019 KS0063)
Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande som sitt eget och skickar det till justitiekanslern.
Beskrivning av ärendet

Den 18 januari 2019 inkom en begäran från justitiekanslern. Justitiekanslern begär ett yttrande
som ska innehålla en utförlig redogörelse för kommunens rutiner gällande utlämnande av
allmänna handlingar och hur arbetet med dessa är organiserat. Beskrivningen bör särskilt
besvara följande frågor;
- Vem eller vilka hanterar och beslutar i frågor om allmänna handlingar?
- Hur säkerställer kommunen att lagens krav om skyndsamhet upprätthålls?,
- På vilket eller vilka sätt lämnar kommunen ut handlingar (på plats, brevledes, via e-post etc.)
och vilka överväganden görs i samband med det?,
- Hur hanteras en begäran som bedöms omfatta uppgifter med sekretess?,
- Hur säkerställs den enskildes principiella rätt till anonymitet vid begäran om utfående av
allmänna handlingar?,
- Tar kommunen ut avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar? Om ja, vilka
rutiner gäller då?,
- Hur upplyses den som nekas att ta del av handlingar om sina möjligheter att få ett
överklagbart beslut?
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande på justitiekanslerns begäran.
Handlingar i ärendet






§39 KSAU Yttrande - Justitiekanslerns granskning av kommunens hantering av
utlämnande av allmänna handlingar
Tjänsteskrivelse - Yttrande till justitiekanslern
Förslag yttrande till justitiekanslern
Justitiekanslerns granskning av kommunens hantering av utlämnande av allmänna
handlingar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande som sitt eget och skickar det till justitiekanslern.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Justitiekanslern
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§60

Medfinansiering Into the Woods 2019
(2019 KS0137)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anslå 200 000 kr till Nordic Surfers AB för genomförande av
Hallifornia – Into the Woods i Hylte kommun under 2019. Finansiering sker via beviljade
projektmedel från Tillväxtverket för projektet Strategi för utveckling och tillväxt, Hylte
kommun.
Beskrivning av ärendet

Hylte kommun har tillsammans med Region Halland och övriga hallandskommuner
genomfört en upphandling, kallad ”Hållbar evenemangsbaserad destinationsutveckling”.
Nordic Surfers AB svarade på upphandlingen i enlighet med Region Hallands, Hylte och
övriga kommuners kravställningar.
Under sommaren 2018 genomfördes evenemanget ”Hallifornia – Into the Woods” i Hylte
kommun. Det är en utomhusfestival med fokus på hållbarhet, mat, natur och kultur. I samråd
med lokalsamhället har även Nordic Surfers arbetat för att utveckla Hylte kommuns
varumärke som besöksdestination.
Den 12 juni 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att anslå 200 000 kr till Nordic Surfers AB
för genomförande av Hallifornia – Into the Woods i Hylte kommun. Finansieringen gällde
första året, och kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till ytterligare finansiering för 2019.
Region Halland medfinansierar evenemanget med motsvarande summa som Hylte kommun
anslår.
Handlingar i ärendet




§42 KSAU Medfinansiering Into the Woods 2019
Tjänsteskrivelse - Medfinansiering into the woods 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar anslå 200 000 kr till Nordic Surfers AB för genomförande av
Hallifornia – Into the Woods i Hylte kommun under 2019. Finansiering sker via beviljade
projektmedel från Tillväxtverket för projektet Strategi för utveckling och tillväxt, Hylte
kommun.
Beslutet skickas till

Nordic Surfers AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Region Halland
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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