
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-11

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Johansson Arnström (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lisa Mogren (V) Håkan Bengtsson (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-11
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 16:30-16:35

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice 
ordförande), Göran Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Tommy Edenholm (KV)  ersätter Johan Edenholm (KV), Gunnel Johansson (S)  
ersätter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Håkan Bengtsson (C)  ersätter Andreas 
Algerbo (C), Anders Bertilsson (SPI)  ersätter Johan Fahlen (S), Lisa Mogren (V)  
ersätter Krister Mattsson (S), Stina Isaksson (SD)  ersätter Jerzy Golowkin (-)

Ej tjänstgörande ersättare Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Anton Larsson (nämndsekreterare)
Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera Lisa Mogren (V)
Håkan Bengtsson (C)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2018-12-11   

Protokollet omfattar §§223-226
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Kommunstyrelsen
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ÄRENDELISTA
§223 Val av justerare 2018

§224 Godkännande av ärendelista 2018

§225 Tilläggsanslag löneavtal 2018

§226 Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg inklusive bro Kinnared
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§223

Val av justerare 2018 
(2018 KS0009)

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Lisa Mogren (V) och Håkan Bengtsson (C) att justera protokollet 
tillsammas med ordförande Maria Johansson Arnström (S).
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§224

Godkännande av ärendelista 2018 
(2018 KS0010)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
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§225

Tilläggsanslag löneavtal 2018 
(2016 KS0350)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 6 457 
000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 6 457 000 kronor från posten löneavtal i budget 2018.

Beskrivning av ärendet

I budgeten för 2018 finns budgeterat 6 648 000 kronor i finansieringen med benämningen 
löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade 
kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2018.

Lönerörelsen för 2018 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda innebär ett lönepåslag 
motsvarande 6 457 000 kronor fördelat enligt nedan. Samhällsbyggnadsnämnden 
kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av verksamheten är 
intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

Handlingar i ärendet
 §340 KSAU Extra ärende: Tilläggsanslag löneavtal 2018
 Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag löneavtal 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 6 457 
000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 6 457 000 kronor från posten löneavtal i budget 2018.
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Beslutet skickas till 

Ekonomichef
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§226

Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg inklusive bro 
Kinnared 
(2018 KS0424)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avbryta medfinansiering på grund av att 
projektet fördyrats.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om medfinansiering av gång- och cykelväg inkl bro över 
Västerån med högst 2 200 000 kr, bidraget skulle upplösas under 10 år.

Trafikverket har nu tagit fram ett tillägg till avtalet för medfinansiering av projektet gång- och 
cykelväg inkl. bro vid Västerån, Kinnared som medför en medfinansiering av kommunen med 
3 600 000 kr i stället för 2 200 000 kr.

Syftet med detta avtal är att i huvudsak reglera respektive parts finansiella ansvar för 
planläggningsprocess och produktion av åtgärden. Avtalet avser byggnation av gång och 
cykelväg inklusive gång- och cykelbro över Västerån i Kinnared, samt passage över väg 728 
för anslutning till befintligt cykelvägnät vid Kinnared skola. Även viss upprustning av 
befintlig gång- och cykelväg på östra sidan kan bli aktuell, beroende av var passagen över 
vägen anläggs. Projektet ingår som ett utvalt objekt i regional cykelvägplan för Halland.

Projektet planeras kosta sammanlagt 7 200 000 kr. Trafikverket och Hylte kommun står för 
halva summan var, vilket innebär 3 600 000 kr för kommunen.

Handlingar i ärendet
 §316 KSAU Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg inklusive bro 

Kinnared
 Tjänsteskrivelse - Gång- och cykelväg inkl. bro vid Västerån, Kinnared
 Tillägg avtal medfinansiering och samverkan Trafikverket Dnr: 2016/103058 

Kinnared

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avbryta medfinansiering på grund av att 
projektet fördyrats.
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