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Du hittar de handlingar som har
varit Ksau underlag på kommunens
hemsida. Tänk på att handlingarna
kan skilja sig från det slutliga
beslutet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Klicka på denna ruta för att
komma till Ksau kallelser

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:40

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV) §§64-83, §§85-113, Anna Roos (C) (2:e vice
ordförande), Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef) §§90-113
Daniel Bjuvstam (stf ekonomichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§64-113

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-26

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA
§64

Val av justerare

§65

Godkännande av ärendelista

§66

Information och rapporter

§67

Meddelande

§68

Kommun- och regionledningsforum

§69

Ombudgeteringar Hylte kommun

§70

Årsredovisning 2018 Hylte kommun

§71

Resultatbalansering Hylte kommun

§72

Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Tillväxtutskott

§73

Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente - Tillväxtutskott

§74

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente

§75

Revidering av omsorgsnämndens reglemente

§76

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Tillväxtutskott

§77

Riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnation

§78

Svar på motion angående bidrag till friskvård

§79

Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs

§80

Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult

§81

Svar på motion byggnation Torup

§82

Svar på motion - avsätta medel för sjösättningsramper

§83

Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor

§84

Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare

§85

Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan

§86

Slutredovisning investering Kråkbergsskolan

§87

Slutredovisning tillbyggnation Sörgården

§88

Omlastningsyta Borabo

§89

Ungdomsfrågor - organisation och medborgardialog

§90

Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i balans

§91

Begäran om medel - Enhetschef i beredskap

§92

Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning omsorgsnämnden 2019

§93

Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom
omsorgsnämndens verksamhetsområden

§94

Begäran medel - Energirådgivning 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§95

Ansökan om bidrag - renovering Rydögården

§96

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos

§97

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos

§98

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos

§99

Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen

§100

Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen

§101

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 kommunstyrelsen - nämndens analys

§102

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Räddningsnämnden - nämndens analys

§103

Årsuppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser för år 2018

§104

Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2018

§105

Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2018

§106

Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2018

§107

Val av tillväxtutskott

§108

Ansökan kreditkort fritid och folkhälsa

§109

Strategisk samverkan med Falkenbergs kommun

§110

Bilden av Hylte

§111

Klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan

§112

Uppföljning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans

§113

Extra ärende: Uppdragsbeskrivning - Fastighetsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

Val av justerare
(2019 KS0008)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet
tillsammans med ordföranden Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§65

Godkännande av ärendelista
(2019 KS0009)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan och beslutar att ärende Resultat- och
ekonomisk plan REP 2020-2023 Räddningsnämnden - nämndens analys utgår.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Information och rapporter
(2019 KS0010)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner och landstings valkongress och ordförandedag
Stina Isaksson (SD) i egenskap av ombud, Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) deltog i
Sveriges kommuner och landstings valkongress och ordförandedag 19 mars.
Utbildning för förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskott utvärderar utbildningen för förtroendevalda 6 och 18 mars
2019.
Företagsbesök Derome
Ronny Löfquist (S) och kommundirektör Per Borg har träffat Derome tillsammans med
Trafikverket och Region Halland för att diskutera företagets expandering.
Hylte Volley
Ronny Löfquist (S) och kommundirektör Per Borg har träffat Hylte Volley för att diskutera
sponsoravtalet mellan parterna.
All Digital week
All Digital week pågår mellan den 25-29 mars i Hylte kommun.
Omorganisering Kommunhuset
Just nu pågår en omflyttning i Kommunhuset, Centrumhuset och Forum som kommer
förbättra arbetsmiljön för anställda på kommunledningskontoret.
Varsel
Hylte kommun varslar 30 anställda om uppsägning under barn- och ungdomskontoret.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§67

Meddelande
(2019 KS0006)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelanden.
Beskrivning av ärendet

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




Protokoll 2019-03-18 Hyltebostäder
Bekräftelse, Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§68

Kommun- och regionledningsforum
(2019 KS0069)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av anteckningar från kommun- och
regionledningsforum den 13 mars 2019. Vid mötet avhandlades:








regional utvecklingsstrategi
God och Nära Vård
Greater Copenhagen
serviceavgiften
prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inkl.
sammanhållningspolitiken,
ersättningsmodell för hemsjukvårdsöverenskommelse 2020
reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda

Handlingar i ärendet




Anteckningar KRF190313
Agenda KRF 190313

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§69

Ombudgeteringar Hylte kommun
(2019 KS0224)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras för att tydliggöra exakta
behov och vilka medel som behövs för att färdigställa respektive objekt.
Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av
projekt, de anslag som sker till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i
nämndens investeringsbudget.
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska i
normalfallet (exkluderat året efter valår) behandlas av kommunfullmäktige i samband med
prioriteringar av investeringar i början av varje år. Dock året efter valår hanteras
ombudgeteringar i samband med årsbokslutet och nya prioriteringar vävs in i
driftsbudgetarbetet med resultat- och ekonomisk plan. Nämndernas budget för
raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i
kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Ombudget investeringar 2018 till 2019 för kommunen
Ombudgetering investeringar kommuntotal

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ombudgeterar 12 846 000 kronor
från 2018 till 2019 så att beslutade projekt kan genomföras enligt beslut.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras
för att tydliggöra exakta behov och vilka medel som behövs för att färdigställa respektive
objekt.
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny
Löfquists yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kontorets förslag mot Ronny Löfquists återremissyrkande. Ordföranden
finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§70

Årsredovisning 2018 Hylte kommun
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelses arbetsutskott har tagit del av årsredovisning för Hylte kommun 2018.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande poster undantas från
balanskravsresultatet. Detta med hänvisning till "synnerliga skäl", dvs kostnader för
kommunen som tidigare varit helt okända och som inte gått att påverka under det gångna
verksamhetsåret.
ON - Personlig assistans -4,1 mkr
BUN - Institutions- och familjevård Barn och unga -9,1 mkr
ANN - Övrig vuxenvård -1.1 mkr
SBN - Färdtjänst -1.0 mkr
Detta medför att balanskravresultatet blir på + 900.000 kr.
Kommunstyrelsen beslutar ge i uppdrag:
- att personalenheten analyserar de höga sjuktalen.
- att personalenheten tar fram en handlingsplan för att få ner sjuktalen.
- att personalenheten redovisar analys och handlingsplan till kommunstyrelsens arbetsutskott
den 14 maj för vidare politisk behandling.
Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls.
Under året har god kvalitet uppnåtts på tre av de fem finansiella nyckeltalen, 60 procent. Det
betyder att Hylte kommuns ekonomiska position har försämrats sedan bokslut 2017.
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag uppgår till -2,2 procent (accepterad nivå
1,9 %).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Soliditeten har under försämrats något och uppgår till 35,3 procent (accepterad nivå 28 %).
Nämndernas budgetavvikelse motsvarar vi bokslutet -7,0 procent (accepterad avvikelse 1 %).
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar uppgår till 100 procent (accepterad
nivå 95 %)
Den långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde förbättrades och
uppgår till 48,9 procent (accepterad nivå 60 %)
Av verksamheternas nyckeltal uppnår 36 procent god kvalitet och 27 procent delvis god
kvalitet.
Sammantaget betyder detta att Hylte kommun inte uppnår God ekonomisk hushållning under
2018.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018
Årsredovisning Hylte kommun 2018 Utkast till KSAU

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns bokslut för
2018.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar på tillägg:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande poster undantas från
balanskravsresultatet. Detta med hänvisning till "synnerliga skäl", dvs kostnader för
kommunen som tidigare varit helt okända och som inte gått att påverka under det gångna
verksamhetsåret.
ON - Personlig assistans -4,1 mkr
BUN - Institutions- och familjevård Barn och unga -9,1 mkr
ANN - Övrig vuxenvård -1.1 mkr
SBN - Färdtjänst -1.0 mkr
Detta medför att balanskravresultatet blir på + 900.000 kr.
Tommy Edenholm (KV) yrkar på att ge uppdragen:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- att personalenheten analyserar de höga sjuktalen.
- att personalenheten tar fram en handlingsplan för att få ner sjuktalen.
- att personalenheten redovisar analys och handlingsplan till kommunstyrelsens arbetsutskott
den 14 maj för vidare politisk behandling.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Ronny Löfquist yrkande.
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Tommy Edenholms yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet tagit del av årsredovisningen för Hylte kommun 2018.
Ordföranden finner att arbetsutskottet tagit del av årsredovisningen.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists tilläggsyrkanden.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandena.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Tommy Edenholms yrkanden om
uppdrag. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller yrkandena.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§71

Resultatbalansering Hylte kommun
(2019 KS0225)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansera 216 000 kr.
Beskrivning av ärendet

Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen.
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och
flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera underskott över
årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en
långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska
ansvar över tid tydliggörs.
Kommunstyrelsen tar årligen ställning till om resultatbalansering ska ske. Nämnden ska till
varje årsbokslut begära resultatbalansering där hänsyn till följande undantag kan göras:
- Över- respektive underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser
som inte kunnat beaktas i förväg.
- Överskott på grund utav ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget, som
inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund utav att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.
Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från balansering.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Resultatbalansering av 2018 års driftbudget
Resultatbalansering kommuntotal

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen resultatbalanserar 216 000 kr.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§72

Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser Tillväxtutskott
(2019 KS0059)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbetsordning
för nämnder och styrelser.
Beskrivning av ärendet

Den 19 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott
under kommunstyrelsen. Inrättandet av tillväxtutskottet påverkar arbetsordningen för nämnder
och styrelser.
Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av arbetsordning för nämnder och
styrelser, som nu innehåller information om tillväxtutskottets sammansättning.
Kommunledningskontoret har även sett över språket i arbetsordningen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser
Arbetsordning för nämnder och styrelser utkast revidering 2019
Arbetsordning för nämnder och styrelser 2016-11-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbetsordning
för nämnder och styrelser.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§73

Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente Tillväxtutskott
(2019 KS0059)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbets- och
näringslivsnämndens reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
§ 2: inom ramen för beviljande anslag dela ut kulturpris och ungdomsledarpris.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott under
kommunstyrelsen. Tillväxtutskottet ska bland annat ansvara över strategiska markfrågor,
strategiska planfrågor och strategiska näringslivsfrågor. Inrättandet av tillväxtutskottet innebär
vissa ändringar i arbets- och näringslivsnämndens reglemente, varför reglementet behöver
revideras.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för arbets- och
näringslivsnämnden.
Handlingar i ärendet





§16 ANN Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente
Förslag reviderat reglemente Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden godkänner förslag till reviderat reglemente och skickar det
vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar på tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
§ 2: inom ramen för beviljande anslag dela ut kulturpris och ungdomsledarpris.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt arbets- och näringslivsnämndens förslag
med Anna Roos tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslagen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§74

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
(2019 KS0059)
Beslut

Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av barn- och
ungdomsnämndens reglemente med följande ändringar:
Tillägg § 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
Stryk orden i § 1, stycke två: för ensamkommande barn och ungdomar.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat
reglemente för barn- och ungdomsnämnden. Formalian i rubrikerna är ändrad för att
dokumentet ska vara samstämmigt med de andra nämndernas reglementen.
Kommunledningskontoret föreslår även att rubriken ”Delegerat från kommunfullmäktige” tas
bort. Skrivelsen om enheten för nyanlända tas bort, då enheten ska avvecklas.
Handlingar i ärendet





§23 BUN Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Förslag på reviderat reglemente barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förslag till reviderat reglemente och skickar det
vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar på tillägg:
Tillägg § 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
Stryk orden i § 1, stycke två: för ensamkommande barn och ungdomar.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt barn- och ungdomsnämndens förslag
med Anna Roos tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslagen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§75

Revidering av omsorgsnämndens reglemente
(2019 KS0059)
Beslut

Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
omsorgsnämndens reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
Kommunstyrelsen ger omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda
tillägg i § 4, fjärde stycket: "Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd
och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där
tillägget föreslås vara: "samt i särskilda fall för barn med funktionshinder under 18 år enligt
SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453)".
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat
reglemente för omsorgsnämnden. Förutom vissa ändringar i formalia har även hänvisning till
gamla hälso- och sjukvårdslagen uppdaterats till att hänvisa till den nya lagen.
Handlingar i ärendet





§22 ON Revidering av omsorgsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av omsorgsnämndens reglemente
Förslag revidering reglemente omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till reviderat reglemente och skickar det vidare till
kommunfullmäktige för antagande.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar på tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
20 / 83

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-26

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen ger omsorgsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att utreda tillägg i § 4, fjärde stycket: "Omsorg om barn och
vuxna med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där tillägget föreslås vara: "samt i särskilda fall
för barn med funktionshinder under 18 år enligt SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453)".
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt omsorgsnämndens förslag med Anna
Roos tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslagen.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag till
omsorgsnämnden. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller Anna Roos yrkande om
uppdrag.
Protokollsanteckning

Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning som bakgrund till uppdraget:
I enstaka fall har Omsorgsnämnden inte kunnat fatta beslut för funktionshindrade barn och
ungdomar då den insats som behövts inte faller inom LSS. Det har medfört bekymmer i
handläggning och inblandning av handläggare från både IFO Barn och Unga och
Omsorgskontoret. En möjlighet för Omsorgskontoret att i specificerade ärenden kunna
bevilja insatser enligt SoL skulle underlätta handläggning och bespara individerna onödiga
myndighetskontakter.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§76

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente Tillväxtutskott
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en redaktionell ändring genomförs inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet. Inför kommunstyrelsens sammanträde ska
kommunledningskontoret styckindela nämndens uppgifter utifrån verksamhetsområden, för
att få en lättare läsbarhet av reglementet.
Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente med ändringen att meningen "nämnden har också till
uppgift att ansvara för samordning av bredbandsutbyggnad" tas bort.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott under
kommunstyrelsen. Tillväxtutskottet ska bland annat ansvara över strategiska markfrågor,
strategiska planfrågor och strategiska näringslivsfrågor. Inrättandet av tillväxtutskottet innebär
vissa ändringar i samhällsbyggnadsnämndens reglemente, varför reglementet behöver
revideras.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kollektivtrafikfrågor på operativ nivå. Det
strategiska ansvaret för kollektivtrafikfrågor ska ligga på tillväxtutskottet. Ansvaret för att
konstnärligt utsmycka kommunens byggnader förs över till arbets- och näringslivsnämnden.
Handlingar i ärendet





§20 SBN Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Förslag reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till reviderat reglemente med begäran om att
meningen "nämnden har också till uppgift att ansvara för samordning av
bredbandsutbyggnad" tas bort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en redaktionell ändring
genomförs inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Inför kommunstyrelsens
sammanträde ska kommunledningskontoret styckindela nämndens uppgifter utifrån
verksamhetsområden, för att få en lättare läsbarhet av reglementet.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos redaktionella ändring.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller ändringen.
Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§77

Riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och
tillbyggnation
(2017 KS0146)
Beslut

Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta riktlinjer konstnärlig utsmyckning vid
ny- om och tillbyggnationer.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att 1 % av byggkostnaden vid ny-, om- och
tillbyggnationer av lokaler där kommunen ska bedriva offentlig verksamhet ska gå till
konstnärlig utsmyckning. Kommunfullmäktige gav arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag
att ta fram förslag på riktlinje för konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. Intentionen
var att lokala konstnärer i första hand ska prioriteras när ny konst köps in.
Ärendet återremitterades av Arbete- och Näringslivsnämndens arbetsutskott 2017-11-29.
Handlingar i ärendet






§64 ANN Riktlinjer konstnärlig utsmyckning
Tjänsteskrivelse Återremittering Riktlinjer konstnärlig offentlig utsmyckning
Återremittering riktlinjer Konstnärlig offentlig utsmyckning
§68 KF Konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att anta riktlinjer konstnärlig
utsmyckning vid ny- om och tillbyggnationer.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§78

Svar på motion angående bidrag till friskvård
(2018 KS0330)
Beslut

Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

I motion angående bidrag till friskvård föreslås att boende i Hylte kommun som har fyllt 70 år
ska ha rätt till motsvarande subvention som på Örnahallens Hälsocenter även på övriga
likande anläggningar i kommunen. I Hylte kommun är ca 1740 personer som har fyllt 70 år
folkbokförda. För närvarande har ca 150 seniorer nyttjat rätten till en helsubventionerat
träningskort för 70+ på Örnahallens Hälsocenter. Ett sådant kort kostar för övriga 1900 kr att
köpa. Verksamhetens årsbudget har förstärkts med 150 tkr för att kompensera för
inkomstbortfall gällande seniorkort. Att utöka förmånen till att gälla även övriga liknande
anläggningar i kommunen är förknippat med ett antal utmaningar och frågeställningar.
Vilka anläggningar och aktörer ska betecknas som likvärdiga?
Hur ska en sådan subventionering administreras?
Vad skulle en sådan satsning kosta?
I och med att man kan anta att det finns stora utmaningar med införandet av ett bidrag till
friskvård så kan en utredning vara onödig om inte viljan att anta dessa utmaningar finns. Vi
bedömer att en utredning skulle kosta ca 100 tkr och kan i så fall ske i samband med
utredningen ”Hur mår föreningarna?”
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen. Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Handlingar i ärendet







§78 ANN Motion angående bidrag till friskvård
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående bidrag till friskvård
Motion angående bidrag till friskvård
§96 KF Inkomna motioner
§263 KSAU Motion angående bidrag till friskvård - på remiss

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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§79

Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till
bron mot Vallsnäs
(2018 KS0303)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag
att utreda utförande och kostnad för en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till:
Vägen från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs är inte kommunens och kommunen äger
inte marken i närheten av den nämnda platsen.
Handlingar i ärendet







§97 SBN Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
- på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs
Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
§96 KF Inkomna motioner
§260 KSAU Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs - på remiss

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen är att avslå motionen. Vägen från
Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs är inte kommunens och kommunen äger inte
marken i närheten av den nämnda platsen.

Protokollsanteckning

Anna Roos (C) lämnar följande anteckning till protokollet:
Vägen från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs är sommartid en populär väg att cykla
och promenera. Vägen är smal och trafikerad vilket medför stora risker för våra oskyddade
trafikanter. Kommunen behöver göra det som står i vår makt att påverka så att denna väg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommer in i regional cykelplan. Ärendet behöver lyftas med de myndigheter som kan göra
skillnad för dem som nyttjar vägen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§80

Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
(2018 KS0312)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beskrivning av ärendet

Lennart Ohlsson ( C ) har lämnat in en motion om att förbättra cykelvägen mellan Hyltebruk
och Skärshult.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden följande uppdrag:
- Att göra en översyn av asfaltbeläggningen på den del av cykelvägen Hyltebruk – Skärshult
som är kommunens ansvar, särskilt delen Lindhult – Skärshult.
- Orienteringstavlan rustas upp och flyttas till ”Hyltebrukssidan” av riksvägen 26.
- Vägvisningen på Landerydsvägen där cykelvägen viker in mot Ekeryd till samma sida som
cykelvägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen med motiveringen:
Cykelvägen mellan Hyltebruk och Skärshult är väldigt populär hos barnfamiljer och unga
människor och gång- och cykelvägen Hyltebruk – Skärshult är i stort behov av upprustning.
Handlingar i ärendet







§98 SBN Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
§96 KF Inkomna motioner
§261 KSAU Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen är att bifalla motionen. Cykelvägen
mellan Hyltebruk och Skärshult är väldigt populär hos barnfamiljer och unga människor och
gång- och cykelvägen Hyltebruk – Skärshult är i stort behov av upprustning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar
bifall till motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§81

Svar på motion byggnation Torup
(2016 KS0127)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kompletteras med beslut från
kommunstyrelsen om försäljning av mark Torup, angivet i underlaget, till kommunstyrelsens
sammanträde.
Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet

Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ så att det blir byggt lägenheter på de fastigheter på
Ängvägen/Gamla Nissastigen i Torup som kommunen köpte för ett par år sedan. Det ska i så
fall se antingen i Hyltebostäders regi eller gärna av någon/några andra entreprenörer.
De berörda fastigheterna har fastighetsbeteckning Givagård 1:48, 1:19, 1:47 och1:22.
Jämte dessa tomter ligger Torups bilverkstad. Företaget har i ett brev till kommunen meddelat
att man är intresserad av att köpa delar av fastigheterna Givagård 1:47 och 1:48. Givagård
1:48 ägs av kommunen och är en obebyggd tomt mellan bilverkstaden och de tomter som
kommunen köpte 2012. Syftet för företaget är att säkra en eventuell framtida expansion och
utveckling. I brevet nämner företaget också att man anser att resterande del av dessa
grannfastigheter är mycket lämpade för att iordningställa som grön/parkområde och eventuellt
en ny marknadsplats.
Kommunledningskontoret har även diskuterat ärendet med samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret har vid ett tidigare tillfälle varit i kontakt med två hustillverkare
för att undersöka hur intresset för en eventuell byggnation på de aktuella tomterna ser ut.
Båda företagen hade svarat att om man ska göra en investering i Torup måste det vara ett
mycket bra läge. Företagen som samhällsbyggnadskontoret frågade bedömde att det inte var
ett så pass bra läge eftersom tomterna ligger mellan en genomfartsled, en järnväg och en
bilverkstad.
Eftersom det finns ett intresse från Torup Bilverkstad att köpa delar av tomerna för att i ett
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senare skede ev. utöka sin verksamhet och det inte har funnits intresse från byggföretag
tidigare föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 september 2016 att bordlägga ärendet tills
dess att detaljplanen för marknadsplatsen i Torup antagits. Detaljplanen för marknadsplatsen i
Torup är nu antagen.
Handlingar i ärendet








Tjänsteskrivelse Svar på motion byggnation i Torup
§109 KF Antagande av detaljplan Givagård 1:27 Marknadsplatsen Torup
§226 KSAU Motionssvar byggnation Torup
Motion byggnation Torup
§21 KF Inkomna motioner
§108 KSAU Motion byggnation Torup

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen ska avslås.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till motionen.
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kompletteras med
beslut från kommunstyrelsen om försäljning av mark Torup, angivet i underlaget, till
kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår motionen. Ordföranden finner att
arbetsutskottet föreslår att avslå motionen.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. Ordföranden
finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§82

Svar på motion - avsätta medel för sjösättningsramper
(2017 KS0273)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

Johan Edenholm (KV) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska avsätta medel
för att anlägga 20 sjösättningsplatser i kommunen. I motionen föreslås markägare och
fiskevårdsområdesföreningar kan ansöka om att få anlägga sjösättningsplatser, men med
kravet att allmänheten får tillgång till rampen och att sjön/fiskevårdsområdet är anslutet till ett
system för försäljning av fiskekort via internet. I motionen föreslås också att kommunen ska
bistå med hjälp vid utformning av bygglov och eventuella tillståndsansökningar samt stå för
eventuella kostnader för bygglov och andra tillstånd. Enligt motionen ska det inte åligga
kommunen att sköta underhållet av sjösättningsplatserna, utan det ska göras av den som
ansöker om platsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 22 augusti 2017 samhällsbyggnadsnämnden och
arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till motionen.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till positiva
effekter ur turism-, fritids- och folkhälsosynpunkt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte avsätta medel för
sjösättningsramper. Med stöd av 2 kap 2 § kommunallagen ska kommuner och landsting
behandla sina medlemmar lika, likabehandlingsprincipen, om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Samhällsbyggnadsnämnden kan inte gynna den enskildes intressen, med hjälp
vid utformning av bygglov och eventuella tillståndsansökningar samt stå för eventuella
kostnader för bygglov och andra tillstånd. Eftersom att samhällsbyggnadskontoret föreslår att
avslå andra att-satsen innebär detta att motionen föreslås avslås i sin helhet.
Handlingar i ärendet








§111 SBN Motion - Avsätta medel för sjösättningsramper
§91 ANN Svar på motion ang. medel till sjösättningsramper
Tjänsteskrivelse Svar på motion ang. medel till sjösättningsramper
Motion - avsätta medel för sjösättningsramper
§112 KF Inkomna motioner
§215 KSAU Motion - avsätta medel för sjösättningsramper
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Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen tillstyrks.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om att avsätta
medel för sjösättningsramper.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) Göran Edberg (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar till avslag motionen.
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår motionen. Ordföranden finner att
arbetsutskottet föreslår att avslå motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§83

Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens
förskolor
(2017 KS0225)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om införande av syskonförtur på förskolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att avslå motionen.
Handlingar i ärendet







§127 BUN Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
Tjänsteskrivelse Motion om att införa syskonförtur på kommunens förskolor
Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
§112 KF Inkomna motioner
§217 KSAU Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår motionen. Ordföranden finner att
arbetsutskottet föreslår att avslå motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§84

Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare
(2017 KS0353)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att berörd nämnd ska ges i uppdrag att
undersöka möjligheten för kommunen att anställa dagbarnvårdare och sedan om det är möjligt
anställa dagbarnvårdare i kommunens regi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar på motionen. Barn- och ungdomskontoret föreslår att bifalla motionen.
Handlingar i ärendet







§145 BUN Motion angående att anställa dagbarnvårdare
Tjänsteskrivelse Motion angående att anställa dagbarnvårdare
Motion angående att anställa dagbarnvårdare
§136 KF Inkomna motioner
§297 KSAU Motion angående att anställa dagbarnvårdare

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen bifalles.
Tommy Edenholm (KV) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till motionen.
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår motionen. Ordföranden finner att
arbetsutskottet föreslår att avslå motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§85

Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
(2018 KS0099)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska uppmanna
skolorna att ha skolavslutningar i kyrkor samt att kommunen vid behov är behjälplig vad
gäller administrering och liknande för att skolavslutningarna så enkelt som möjligt ska kunna
genomföras i kyrkor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar till motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att avslå motionen med
motiveringen:
När det gäller om, hur och var skolavslutningar arrangeras är upp till varje enskild rektor att
besluta om. Det är denne som är verksamhetsansvarig och planerar sin verksamhet utifrån
sina förutsättningar och sin organisation.
Handlingar i ärendet







§58 BUN Remiss från KSAU: Motion angående skolavslutning i kyrkan
Tjänsteskrivelse svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
Motion angående skolavslutning i kyrkan
§15 KF Inkomna motioner
§66 KSAU Motion angående skolavslutning i kyrkan - på remiss

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen angående skolavslutning i kyrkan.

Yrkande

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår motionen. Ordföranden finner att
arbetsutskottet föreslår att avslå motionen.

Justerandes sign
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Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§86

Slutredovisning investering Kråkbergsskolan
(2015 KS0189)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen av
Krågbergsskolan.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt en slutredovisning av byggnationen av
Kråkbergsskolan. Byggnationen av skolan kallades vid inledningsskedet för Örnaskolan lågoch mellanstadium.
I slutredovisningen går det att läsa att investeringen haft en budgetavvikelse på 277 152 kr,
vilket motsvarar en avvikelse på 0,64 %.
Slutpriset för byggnationen blev 42 722 848 kr.
Tidplanen för färdigställandet av Kråkbergsskolan var ursprungligen satt till maj 2017,
projektet försenades till hösten 2017 och skolan invigdes den 22 september 2017.
Slutredovisningen meddelar att det skett avvikelser i projektplanen. Objektet har
kompletterats med solskydd, kallförråd, nätstaket, markarbete och asfaltering efter invigning
och slutbesiktning.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Kråkbergsskolan
Slutredovisning kråkbergsskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen av
Krågbergsskolan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§87

Slutredovisning tillbyggnation Sörgården
(2017 KS0247)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen av
tillbyggnation Sörgården.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt en slutredovisning av tillbyggnationen av
Sörgårdens förskola.
I slutredovisningen går det att läsa att investeringen haft en budgetavvikelse på 67 364 kr,
vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 %.
Slutpriset för byggnationen blev 9 965 364 kr.
Investeringen höll tidplanen och invigdes den 1 september 2016.
Projektet beviljades 1 500 000 kr i tilläggsbudget för yttre miljöer, solceller och
ombyggnation av huvudentré vilket avviker från projektplanen.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Slutredovisning tillbyggnation Sörgården
Slutredovisning Sörgården

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen av
tillbyggnation Sörgården.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§88

Omlastningsyta Borabo
(2019 KS0062)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och ger kommundirektören
i uppdrag att undersöka alternativa placeringar av deponin. Samhällsbyggnadsnämndens
kostnadsberäkning för anläggandet av omlastningsyta biläggs som en handling i ärendet.
Beskrivning av ärendet

Stora Enso tar över Borabo deponi som ägare och huvudman 2021-01-01. Detta innebär att
kommunen bl.a. måste flytta verksamheten för mellanlagring av slam, mat- och restavfall.
Vad gällande lokaliseringen så är området intill ÅVC ändamålsenligt då det är en narturlig
destination för medborgare och entreprenörer som avser nyttja återvinningscentralen. Val av
lokalisering innebär en mindre miljöpåverkan mot om kommunen valt att flytta verksamheten
till annan plats i kommunen.
Om kommunen väljer att inte göra investeringen i en ny omlastningsyta med
mellanlagringsfunktion skulle det innebära att kommunen skulle, förutom upphandling av
transport och behandling av avfall, även behöva upphandla mellanlagring av avfallet. Detta
skulle bli mycket dyrare på sikt samt att det skulle ha en större miljöpåverkan eftersom antalet
transporter skulle öka markant.
Handlingar i ärendet





§10 SBN Förstudie - omlastningsyta Borabo
Tjänsteskrivelse - Förstudie omlastningsyta Borabo
Karta. Omlastningsyta Borabo 1:2

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att omlastningsytan ska
anläggas på Borabo 1:2 tvärsöver återvinningscentralen.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet
och ger kommundirektören i uppdrag att undersöka alternativa placeringar av deponin.
Anna Roos (C) yrkar på tillägg: Samhällsbyggnadsnämndens kostnadsberäkning för
anläggandet av omlastningsyta biläggs som en handling i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Ronny Löfquist yrkande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§89

Ungdomsfrågor - organisation och medborgardialog
(2018 KS0241)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbets- och näringslivsnämnden
ska ansvara för frågor om ökad delaktighet för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år.
Kommunstyrelsen uppmanar barn- och ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och
ungdomskontoret att upprätta en tydlig elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett
kommunalt ungdomsråd.
Beskrivning av ärendet

Den 28 augusti 2018 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag
att svara på två uppdrag om ungdomsfrågor. Uppdragen var att:
1. lämna förslag på hur ungdomsfrågor kan hanteras i organisationen
2. lämna förslag på hur medborgardialogen med ungdomar kan stärkas
Kommunledningen har i utredningen begränsat ungdomsfrågor till att handla om delaktighet,
sysselsättning och fritid för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år. Arbets- och näringslivsnämnden
hanterar redan frågor om fritidssysselsättning för ungdomar, dels genom sitt ansvar för
fritidsverksamhet, men även genom Boost Hylte. Kommunledningskontoret föreslår därför att
även frågor om medborgardialog med ungdomar hanteras av arbets- och näringslivsnämnden.
Vidare föreslår kommunledningskontoret att kommunen anställer en ungdomssamordnare
som ska arbeta med att stärka dialogen med ungdomar. Kommunledningskontoret föreslår
även att kommunens skolor upprättar en tydlig elevrådsstruktur, som på sikt kan ligga till
grund för ett kommunalt ungdomsråd.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag om ungdomsfrågor
Ärendebeskrivning - Svar på uppdrag om ungdomsfrågor
§212 KSAU Ungdomsfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbets- och näringslivsnämnden
ska ansvara för frågor om ökad delaktighet för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen uppmanar arbets- och näringslivsnämnden att anställa en
ungdomssamordnare. Finansiering sker via beviljade projektmedel från Tillväxtverket.
Kommunstyrelsen uppmanar barn- och ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och
ungdomskontoret att upprätta en tydlig elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett
kommunalt ungdomsråd.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till att-sats ett och att-sats tre och yrkar avslag till att-sats två.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquist yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår att-sats ett. Ordföranden finner att
arbetsutskottet bifaller att-sats ett.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår att-sats två. Ordföranden finner att
arbetsutskottet avslår att-sats två.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår att-sats tre. Ordföranden finner att
arbetsutskottet bifaller att-sats tre.
Sammanträdet ajourneras klockan 9.10-9.30.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§90

Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En
budget i balans
(2019 KS0191)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Barn- och ungdomsnämndens ram
med 7 000 tkr för IFO barn och unga. Finansiering via KF reserv 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Barn- och ungdomsnämndens ram
med 26,5 mkr kopplat till handlingsplaner för en ekonomi i balans. Finansiering sker genom
minskning av det egna kapitalet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ett ianspråktagande av
kommunens resultatutjämningsreserv (70,6 mkr) vid bokslut 2019 får ske, dock med högst
26,5 mkr.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018 att anta ett utredningsdirektiv för barnoch ungdomsnämndens ekonomi i balans. Kommunstyrelsen överlämnade utredningen till
barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden tog vid sitt sammanträde den 26 mars emot utredningen och
beslutade att begära tilläggsanslag. I övrigt beslutade nämnden:
Barn- och ungdomsnämnden tar emot utredningen från Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra
besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års utgång. Innebär besparingarna beslut av
principiell karaktär så som avveckling av verksamhet, hela personalgrupper etc. ska det
underställas nämnden för beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att åtgärderna ska följas upp separat vid varje
nämndssammanträde 2019-2020. Barn- och ungdomskontoret får också i samarbete med
ekonomikontoret i uppdrag att ta fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där
man lättare får insyn i hur verksamheterna går. I samband med budgetuppföljning ska för
varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, aktuellt utfall och prognos
helår 2019.

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret snarast avvecklar
verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i Hyltebruk.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ge
nämnden ett par förslag på hur man kan arbeta fram en lokalstrategi framåt.
Handlingar i ärendet




§25 BUN Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
Tjänsteskrivelse Utredning Barn- och ungdomsnämnd En budget i balans

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tilläggsanslag om 7 miljoner för
IFO barn och unga.
Barn- och ungdomsnämnden begär av kommunfullmäktige tillfälligt utökad budget för 2019
på 26,5 miljoner kronor för att täcka åtgärder som får effekt först år 2020.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Barn- och ungdomsnämndens ram
med 7 000 tkr för IFO barn och unga. Finansiering via KF reserv 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Barn- och ungdomsnämndens ram
med 26,5 mkr kopplat till handlingsplaner för en ekonomi i balans. Finansiering sker genom
minskning av det egna kapitalet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ett ianspråktagande av
kommunens resultatutjämningsreserv (70,6 mkr) vid bokslut 2019 får ske, dock med högst
26,5 mkr.
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall Ronny Löfquists yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer barn- och ungdomsnämndens begäran mot Ronny Löfquists yrkande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Justerandes sign
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§91

Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
(2019 KS0027)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka omsorgsnämndens ram med 600 000
kr för enhetschef i beredskap. Finansiering sker via KF reserv.
Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2018-05-26 en inspektion av omsorgsnämndens
arbetsmiljöarbete. I inspektionsmeddelandet (Dnr 2018 ON0056) påtalar Arbetsmiljöverket
brist i att medarbetare vid akuta händelser utanför kontrostid inte vet vem de säkert kan nå vid
behov av råd och stöd från enhetschef. Om inte bristen åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta
om ett föreläggande eller förbud.
Chef i beredskap där tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter finn är ett krav i lag och
föreskrifter och är en åtgärd för att förebygga ohälsa såväl hos medarbetare som hos chef.
Beredskapen omfattar de enhetschefer och deras ersättare, som ansvarar för verksamheter som
bedrivs dygnet runt och som därför utför insatser efter kontorstid. Kostnader för enhetschef i
beredskap i omsorgsnämndens verksamheter beräknas till ca 600 000 kr/år. Till detta
tillkommer eventuella övertidsersättningar.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Enhetschef i beredskap
§81 ON Enhetschef i beredskap
Tjänsteskrivelse - Enhetschef i beredskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka omsorgsnämndens ram med 600 000
kr för enhetschef i beredskap. Finansiering sker via KF reserv.

Yrkande

Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till
omsorgsnämndens begäran.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Justerandes sign
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§92

Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning
omsorgsnämnden 2019
(2018 KS0002)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte medge Omsorgsnämndens begäran
om undantag från resultatbalansering och balanskrav för verksamheten Personlig assistans
2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 3.4 miljoner till
Omsorgsnämnden för Personlig assistans 2019. Finansiering KF reserv 2019.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskrav för
nämnden. Omsorgsnämnden begär att beslutet ska förlängas till att gälla även under 2019.
Handlingar i ärendet



§78 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär att kommunfullmäktige förlänger beslutet till att gälla även under
2019.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte medge Omsorgsnämndens begäran
om undantag från resultatbalansering och balanskrav för verksamheten Personlig assistans
2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 3.4 miljoner till
Omsorgsnämnden för Personlig assistans 2019. Finansiering KF reserv 2019.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer omsorgsnämndens begäran mot Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad
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§93

Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer
inom omsorgsnämndens verksamhetsområden
(2018 KS0400)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga omsorgsnämndens begäran om
400 000 kr för en utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv,
avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en kommunövergripande strategisk
lokalförsörjningsplan.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden ser behov av att ta fram ett beslutsunderlag för det framtida behovet av
olika boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhet. Det rör sig om särskilt boende för
äldre, särskilda boende inom socialpsykiatrin samt boendeformer inom LSS. Då detta är en
djupare kartläggning ser omsorgsnämnden att det inte finns resurser inom befintlig
verksamhet att utföra detta utan en konsult/projektanställning behövs. Detta äskar nämnden
400 000 kr för.
Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag i samband med REP 2019 att ta
fram en uppdragsbeskrivning för en nyinrättad tjänst i kommunen som fastighetsstrateg.
Uppdragsbeskrivningen ska beslutas i KS 2019-04-09 men förslaget är en placering under
kommunledningskontoret och att delar av uppdraget innebär att samordna och planera för
kommunens lokalbehov. Det vore därmed rimligt att fastighetsstrategen får i uppdrag att titta
på en kommunövergripande strategi för lokalförsörjning.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Utredning av framtida behov av boendeformer inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde
§62 ON Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens
verksamhetsområden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ej bevilja omsorgsnämnden 400 000 kr för
en utredning.
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Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv,
avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en kommunövergripande strategisk
lokalförsörjningsplan.

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar att att-sats ett bordläggs.
Tommy Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag på att-sats
två.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller bordlägger att-sats ett. Ordföranden finner
att arbetsutskottet beslutar att bordlägga att-sats ett.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller att-sats två.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
54 / 83

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-26

sid 55

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§94

Begäran medel - Energirådgivning 2019
(2019 KS0061)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel om 69 000 kr för de fem resterande månaderna.
Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2019.
Beskrivning av ärendet

För att kunna bedriva energirådgivning i Hylte kommun, kräver energimyndigheten att vi har
minst en halvtidstjänst. Dock godkänner de att vi slår oss samman med en större kommun och
då försvinner kravet på halvtidstjänst. Bidragsdelen har sökts av Kungsbacka kommun.
Bidraget räcker till sju månaders energirådgivning. Därefter debiteras Hylte kommun avgiften
på 13 630 kr ex moms per månad.
Handlingar i ärendet




§9 SBN Energirådgivning 2019
Tjänsteskrivelse - Begäran om pengar - Energi- och klimatrådgivning

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 69 000 kr för de
fem resterande månaderna.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar på tillägg: Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2019.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt kontorets förslag med Ronny Löfquists
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt kontorets förslag med
Ronny Löfquists tillägg.
Paragrafen är justerad
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§95

Ansökan om bidrag - renovering Rydögården
(2018 KS0412)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras till arbets- och
näringslivsnämnden och att föreningen kontaktas för att undersöka möjligheterna till extern
finansiering. Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera ärendet med en bilaga
över sammanställning av investeringsbidrag från de senaste 5 åren till dess att ärendet
återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet

Rydöbruks samhällsförening har lämnat in ansökan till kommunen om bidrag för omläggning
av tak på Rydögården i Rydöbruk.
Föreningen har under året konstaterat att yttertaket är i så dåligt skick att det behöver bytas ut.
Taket är inte bytt sedan huset byggdes 1959. Kostnaden för detta hamnar mellan 250-375 tkr
enligt de offerter Rydö Samhällsförening fått in. Denna kostnad klarar inte Rydö
samhällsförening av att bära själva, och önskar därför stöd från Hylte kommun. Rydö
Samhällsförening ansöker om stöd på 150 000 kronor, resten finansierar man med egna och
lånade medel. Rydögården är en av de lokaler i kommunen som erhåller bidrag till
samlingslokaler. Rydögården var den samlingslokal som hade flest antal arrangemang 2017,
totalt 223 stycken. Inför 2018 har man avslutat sin egen fritidsgårdsverksamhet men den
mobila fritidsgården använder sig kontinuerligt av Rydögården som samlingslokal.
Handlingar i ärendet





§79 ANN Stöd till Rydögården
Tjänsteskrivelse - Ansökan renovering Rydögården
Ansökan renovering Rydögården

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut om eventuell finansiering.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras
till arbets- och näringslivsnämnden och att föreningen kontaktas för att undersöka
möjligheterna till extern finansiering. Kommunledningskontoret får i uppdrag
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att komplettera ärendet med en bilaga över sammanställning av investeringsbidrag från de
senaste 5 åren till dess att ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ronny Löfquists
yrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§96

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Prognos
(2019 KS0003)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Efter tre månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att de kommer hålla sin tilldelade
budget.
Efter tre månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att det kommer hålla sin tilldelade
investeringsbudget.
Räddningsnämnden begär kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade
investeringar 2019 med 101 tkr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse marsprognos RN
Prognos Räddningsnämnden mars kommentar
Driftsprognos RN mars
Investeringsprognos RN mars

Förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.
Paragrafen är justerad
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§97

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos
(2019 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelses arbetsutskott har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fördela kostnaden för
företagshälsovård på respektive nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell
för löpande kapitalkostnader.
Beskrivning av ärendet

Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyreslen en negativ avvikelse mot budget på
867 tkr och det motsvarar 1,7 procent av den tilldelade budgeten
Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 11 917 tkr
på nämndens investeringsbudget. Avvikelsen motsvarar 15 procent av den tilldelade
budgeten.
Kommunstyrelsen begär kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade
investeringar 2019 med 355 tkr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.
Handlingar i ärendet







Tjänsteskrivelse marsprognos KS
Marsprognos KS drift
Marsprognos KS investeringar
Driftprognos KS mars kommentar
Investeringsprognos mars KS kommentar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fördela kostnaden för
företagshälsovård på respektive nämnd.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell
för löpande kapitalkostnader.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar att ta del av informationen. Ordföranden
finner att arbetsutskottet gör så.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller yrkandena.
Paragrafen är justerad
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§98

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
(2019 KS0001)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 687 tkr till Arbets- och näringslivsnämnden för
ökade hyror på grund av aktiverade kapitalkostnader. Finansiering sker via posten ofördelade
hyresjusteringar.
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.
Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2019 baseras på tre månaders utfall och är i vissa fall ännu inte
nämndsbehandlad.
Med andledning av att endast prognoserna för KS och RN är färdigställda när KSau
sammanträder är kommunens prognosticerade resultat i nuläget preliminärt. Till
kommunstyrelsens sammanträde kommer samtliga nämnder prognoser vara färdiga och
inkluderas i kommuntotalen.
Kommunens resultat för 2019 beräknas preliminärt uppgå till + 13 mnkr, vilket är 5,2 mnkr
sämre än det budgeterade resultatet om 20 mnkr.
Prognosen för investeringarna uppgår till 92 087 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 15 482
tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.
Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades
via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den
posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel
omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.
Då alla nämnder inte hanterat sin prognos kan det innebär att övriga nämnder lyfter en
begäran om tillägganslag för ökade kapitalkostnader och hyror.
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Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader
Räkenskaper - Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 687 tkr till Arbets- och näringslivsnämnden för
ökade hyror på grund av aktiverade kapitalkostnader. Finansiering sker via posten ofördelade
hyresjusteringar.
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.

Yrkande

Göran Edberg (S) yrkar bifall till kontorets förslag.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
62 / 83

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-26

sid 63

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§99

Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen
(2018 KS0135)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen i samband med
delårsbokslutet 2018.
Beskrivning av ärendet

Under mars månad 2018 beslutade kommunstyrelsen om en internkontrollplan för
kommunledningskontorets verksamhetsområden. Planen innehåller flera delar och en
uppföljning ska göras i samband med delår- och helårsbokslut. Uppföljningen i samband med
delårsbokslutet är något mindre jämfört med den som kommer att genomföras vid
helårsbokslutet.
Några avvikelser har framkommit vid kontrollerna och framgår i bilagan uppföljning
internkontrollplan Kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan bokslut 2018 KS
Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen bokslut 2018
Internkontrollplan 2018 KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen i samband med
delårsbokslutet 2018.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
63 / 83

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-26

sid 64

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§100

Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen
(2019 KS0120)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2019.

Beskrivning av ärendet

I april 2017 antog kommunfullmäktige en ny policy och riktlinjer för intern kontroll som
ersatte det gamla reglementet. Det beror dels på att tidigare reglementet för intern kontroll,
som antogs 2011, inte var anpassat till rådande syn på intern kontroll. Dåvarande reglemente
antog i vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad intern kontroll är och ska syfta till.
Kommunens nya policy och riktlinjer för intern kontroll tydliggör ansvar, uppföljning
dokumentation och lyfter fram behovet av risk- och väsentlighetsanalys i arbetet. Till skillnad
från tidigare reglemente, där ny internkontrollplan antogs i januari, så ska nämnder/styrelser
varje år anta en internkontrollplan. Planen ska beslutas i samband med nämndernas analyser
under våren, och ska alltid föregås av en risk- och väsentlighetsanalys.
I samband med framtagande av internkontrollplan 2017 gjordes ett omfattande arbeta av
enheterna på kommunledningskontoret. Uppföljningen under 2017 och 2018 har dessutom
uppvisat brister inom vissa kontrollmoment. Därför innehåller internkontrollplanen för 2019
inte några nya kontrollmoment. Utan kommunledningskontoret kommer att fokusera på att
förbättra arbetet med internkontroll och nuvarande kontrollmoment istället.
Enheterna arbetade under 2017 fram kontrollpunkter som understödjer punkterna i planen för
Kommunstyrelsen. Som exempel bifogas i ärendet ekonomienhetens internkontrollplan.
Exempelvis finns en punkt om styrande dokument som rapporteras i sin helhet till KS där
ekonomienheten följer upp alla sina styrande dokument.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2019 KS
Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen
Bilaga 1 - Internkontrollplan 2019 ekonomienheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2019.
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Paragrafen är justerad
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§101

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 kommunstyrelsen nämndens analys
(2019 KS0004)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera
analyserna med beslutsunderlag för respektive identifierad område.
Beskrivning av ärendet

Analys ska göras för att kunna identifiera de områden som märkbart påverkat nämnden vid en
tillbakablick på 2018 eller för att ta reda på om särskilda framtida behov föreligger på grund
av vad som händer i vår omvärld. Det kan vara ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller på något
annat sätt. Nämnden ska även identifiera om det är något område som utmärker sig eller
kommer påverka nämnden när det gäller beslutade planeringsförutsättningar.
Kommunledningskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - REP 2020-2023 Kommunstyrelsen - nämndens analys
REP 2020-2023 KS - bakgrund analys
Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera analyserna med
beslutsunderlag för respektive identifierad område.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera
analyserna med beslutsunderlag för respektive identifierad område.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kontorets förslag mot Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad
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§102

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Räddningsnämnden nämndens analys
(2019 KS0005)
Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad
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§103

Årsuppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser för år 2018
(2019 KS0128)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Beskrivning av ärendet

Årsuppföljning av kommunens arbete med lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Informationen om civilt försvar är hemlig och belagd med sekretess enligt OSL kap 15 2§ och
förvaras i enlighet med säkerhetsskyddslagen. För mer information kontakta
säkerhetssamordnaren.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Årsuppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för år
2018
2018 årsuppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap exkl civilt försvar

Förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Paragrafen är justerad
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§104

Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2018
(2019 KS0129)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden har tagit del av uppföljningen av Hylte kommuns säkerhetsarbete 2018.
Beskrivning av ärendet

Uppföljning av säkerhetsarbetet i Hylte kommun 2018.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2018
Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av uppföljningen av Hylte kommuns säkerhetsarbete 2018.
Paragrafen är justerad
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§105

Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2018
(2019 KS0130)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot
olyckor för år 2018.
Beskrivning av ärendet

Årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år
2018.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2018
Årsuppföljning av lag(2003:778) om skydd mot olyckor för år 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot
olyckor för år 2018.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§106

Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2018
(2019 KS0131)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor för år 2018.
Beskrivning av ärendet

Årsuppföljning av kommunens arbete med lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor för år 2018.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Årsuppföljning av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor för år 2018
Årsuppföljning av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor för år 2018.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§107

Val av tillväxtutskott
(2019 KS0223)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och återkommer med förslag till
kommunstyrelsens sammanträde.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 att inrätta ett tillväxtutskott under
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar den 14 mars 2019 om revidering av kommunstyrelsens
reglemente som tillåter kommunstyrelsen att välja ledamöter och ersättare till tillväxtutskottet.
Tillväxtutskottet bereder bland annat ärenden om tillväxt- och hållbarhetsfrågor av strategisk
karaktär.
Till utskottet ska fem ledamöter och fem ersättare väljas. Ersättarna kallas vid ordinarie
ledamöters frånvaro.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Val av tillväxtutskott

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§108

Ansökan kreditkort fritid och folkhälsa
(2019 KS0054)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att införskaffa ett kreditkort på maximalt 5 000 kr till arbets- och
näringslivsnämnden för användning inom fritids- och folkhälsoområdet.
Beskrivning av ärendet

Fritidsgårdsverksamheten i Hylte kommun består av Hylte fritidsgård samt mobil fritidsgård.
Verksamheten arbetar med ungdomars delaktighet och lyssnar på ungdomarnas önskemål om
vilka aktiviteter som bör bedrivas, ett starkt önskemål är att kunna titta på filmer,
dokumentärer och serier via streamingtjänster. För att kunna nyttja sådana tjänster krävs det
tillgång till ett kreditkort.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Kreditkort till Fritid och folkhälsa
§41 KSAU Ansökan kreditkort fritid och folkhälsa
§9 ANN Ansökan kreditkort – Fritid och folkhälsa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att införskaffa ett kreditkort på maximalt 5 000 kr till Arbets- och
näringslivsnämnden för användning inom fritids- och folkhälsoområdet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§109

Strategisk samverkan med Falkenbergs kommun
(2019 KS0217)
Beslut

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att
Hylte kommun omgående går in i Falkenbergs kommuns landsbygdsprojekt ”Lev din dröm”
Uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på en aktivitetsplan med syftet att
förstärka samverkan inom:
•Hemtjänst över i gränstrakterna mellan kommunerna
•Nyttja varandras utbud inom vuxenutbildning
•Tillgängliggöra Falkenbergs gymnasieutbud till Hyltes ungdomar
•Samarbete inom kompetensutveckling
•Använda varandras kompetenser inom bristyrken eller inom tjänster som kräver
spetskompetenser
•Kollektivtrafik mellan Hyltebruk och Falkenberg
•Kollektivtrafik mellan Kinnared och Ätran
•Gemensamt arbete för bättre infrastruktur och mobiltäckning
•Gemensamt arbete med inlandsturism
•Gemensamt arbete med näringslivsutveckling
Beskrivning av ärendet

Ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).
De politiska ledningarna i Hylte och Falkenbergs kommuner har träffat en överenskommelse
som omfattar fyra strategiska områden. Dessa områden är välfärd, administration,
infrastruktur/kollektivtrafik, närings – och landsbygdsutveckling.
Handlingar i ärendet



Ärendebeskrivning strategisk samverkan med Falkenbergs kommun

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen beslutar att
Hylte kommun omgående går in i Falkenbergs kommuns landsbygdsprojekt ”Lev din dröm”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på en aktivitetsplan med syftet att
förstärka samverkan inom:
•Hemtjänst över i gränstrakterna mellan kommunerna
•Nyttja varandras utbud inom vuxenutbildning
•Tillgängliggöra Falkenbergs gymnasieutbud till Hyltes ungdomar
•Samarbete inom kompetensutveckling
•Använda varandras kompetenser inom bristyrken eller inom tjänster som kräver
spetskompetenser
•Kollektivtrafik mellan Hyltebruk och Falkenberg
•Kollektivtrafik mellan Kinnared och Ätran
•Gemensamt arbete för bättre infrastruktur och mobiltäckning
•Gemensamt arbete med inlandsturism
•Gemensamt arbete med näringslivsutveckling
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists förslag.
Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden
finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§110

Bilden av Hylte
(2018 KS0451)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Ärendet väcks av kommunrådet Anna Roos (C).
Falkenbergs kommun har strategiskt och lyckosamt lanserat sin bild av att leva sitt liv i
Falkenbergs inland under parollen Lev din dröm FBG. Karin Torstensson, en av
initiativtagarna och landsbygdsutvecklare i Falkenberg besökte Broa Över och berättade om
deras arbete.
På hemsidan: levdindromfbg.se skriver hon och kollegan Jennifer Erlandsson:
Det visade sig snabbt att det finns många som lever sin dröm på Falkenbergs landsbygd.
Företagare som spontant eller genom långsiktig planering byggt sitt företag på en oväntad
plats. --- Kort sagt så tyckte alla vi pratade med att de bor på den bästa platsen och lever sina
drömmar genom sin livsplats och verksamhet. Vi var alla överens om en sak - Falkenberg kan
försörja fler företagsdrömmar! Och att VI som bor och verkar på landsbygden är de bästa
ambassadörerna för vår plats. Tillsammans kan vi skapa världens bästa plats att bo och verka
på.
Vi har det mesta men vi behöver bli fler för att vi ska kunna utveckla kommunal och
kommersiell service på landsbygden. Genom att lyfta befintliga entreprenörer och inspirera
för att få fler att våga.
Med passion och glädje får vi arbeta tillsammans med driftiga entreprenörer som visar att allt
är möjligt. Tillsammans får vi landsbygden att bli en självklar plats för att förverkliga
drömmar!
Deltagarna i Hyltes Broa Över; engagerade företagare, föreningsmänniskor, tjänstepersoner
imponerades och inspirerades av Falkenbergs initiativ och lyfte att så här har vi ju det också –
i Hylte! Vi behöver berätta för fler och få hjälp att berätta om hur vi lever våra drömmar.
Handlingar i ärendet




Ärendebeskrivning Bilden av Hylte
§338 KSAU Anmälan om nya ärenden

Justerandes sign
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Yrkande

Anna Roos (C) yrkar:
ett förslag tas fram på hur Hylte kommun kan arbeta med Bilden av Hylte/Lev din Dröm HY
tas fram och kostnadsberäknas. Denna satsning skulle kunna samordnas av
näringslivsutvecklare, turismutvecklare och informatör. Satsningen ska stimulera fler att vilja
och våga leva sina drömmar i Hylte! Vinsten för Hylte är att fler hjälper till att utveckla
kommunal och kommersiell service på landsbygden.
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Anna Roos yrkande mot Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§111

Klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan
(2019 KS0031)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela 3500 kr exkl. moms till Kråkbergsskolan
för bussresa till Femsjö naturskola.
Beskrivning av ärendet

Alla tjänsteresor med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter
klimatkompenseras, i enlighet med kommunens riktlinjer för klimatkompensation. Den
kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att:
- Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.
- Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom
Region
Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot.
Lärare på Kråkbergsskolan i Hyltebruk har lämnat in en ansökan om medel ur klimatkontot.
Lärarna på skolan ämnar anordna en bussresa till Femsjö naturskola. Här ska eleverna få
möjlighet att vistas i skog och mark, samt arbeta med teman såsom fotosyntesen, växters
kretslopp och näringskedjor.
Personerna bakom ansökan uppskattar priset för bussresan till 3500 kr
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Ansökan klimatkontot, Kråkbergsskolan
Ansökan ur klimatkompensationsfonden, buss till Femsjö naturskola. Kråkbergsskolan

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret ger vid denna förfrågan inget förslag till beslut, utan överlåter till
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning i frågan.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela 3500 kr exkl.
moms till Kråkbergsskolan för bussresa till Femsjö naturskola.

Justerandes sign
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Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny
Löfquist yrkande.
Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden
finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kråkbergsskolan
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§112

Uppföljning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
(2019 KS0226)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Daniel Bjuvstam, stf ekonomichef, informerar om barn- och ungdomsnämndens arbete för en
ekonomi i balans.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§113

Extra ärende: Uppdragsbeskrivning - Fastighetsstrateg
(2019 KS0244)
Beslut

Personalutskottet ställer sig bakom förslag på uppdragsbeskrivning för fastighetsstrateg.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav den 29 november 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram en uppdragsbeskrivning för en fastighetsstrateg.
Hylte kommun äger ca 65 000 kvm lokalytor fördelat på flertalet av kommunens tätorter.
Hylte kommun har sedan 2012 ett förvaltningsavtal med stiftelsen Hyltebostäder som innebär
att stiftelsen förvaltar kommunens fastigheter. Samtliga investeringar som sker i kommunens
fastigheter planeras och projektleds av kommunen som i sin tur köper kompetenser från
stiftelsen Hyltebostäder.
Organisatorisk tillhörighet
Fastighetsstrategen är placerad på kommunledningskontoret.
Tjänstens huvudsakliga uppdrag
• Samordna och planera för kommunens lokalbehov
• Vara kommunens beställare i fastighetsfrågor
• Samordna kommunens fastighetsfrågor och vara kontaktperson mot förvaltaren
• Vara projektledare i kommunala investeringsprojekt rörande fastigheter
• Vara budgetansvarig för investeringsprojekt
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse Uppdragsbeskrivning - Fastighetsstrateg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag på uppdragsbeskrivning för fastighetsstrateg.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Personalutskottet ställer sig bakom förslag på
uppdragsbeskrivning för fastighetsstrateg.

Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordföranden ställer kontorets förslag mot Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Protokollsanteckning

Stina Isaksson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
Kommunledningskontoret fortsätter att växa, man är nu 3-4 på varje rum. ANK har nu flyttat
in på Forum. Samtidigt som BUN nu ska spara in 39 miljoner kronor på förskola/skola. Det
är SDs mening att vi istället borde se över alla tjänster som har benämningen ”samordnare”
och ”strateg”.
Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Kommundirektör
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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