MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-11:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), BengtÅke Torhall (L), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M) §§227-233,
§235, §§242-245, Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S) ersätter Maria
Johansson Arnström (S), Gunnel Johansson (S) §234, §§236-241 ersätter BoGunnar Åkesson (M), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan Fahlen (S), Desirée
Hultberg (M) ersätter Andreas Algerbo (C), Lisa Mogren (V) ersätter Krister
Mattsson (S), Göran Edberg (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S) §§227-233, §235, §§242-245
Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Pernilla Jakobsson (översiktsplanerare) §235
Nina Mårtensson (direktör, Region Halland) §235
Claes Hammarlund (analytiker, Region Halland) §235
Thomas Niedomysl (analytiker, Region Halland) §235
Olof Larsson (konsult) §235

Utses att justera

Anna Roos (C)
Lisa Mogren (V)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§227-245

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Lisa Mogren (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-12-18

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 3

Kommunstyrelsen

ÄRENDELISTA
§227

Val av justerare

§228

Godkännande av ärendelista

§229

Delegeringsredovisning

§230

Meddelande KS

§231

Avräkning elevantal

§232

Arvode till jourtjänstgöring

§233

Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun

§234

Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde

§235

Information och rapporter

§236

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos

§237

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos

§238

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos

§239

Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans

§240

Översiktsplan för Hylte kommun

§241

Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen

§242

Ansökan Södra Västbo MHF upprustning föreningsgård Vallsnäs

§243

Utvärderingsrapport Tågdagarna i Landeryd 2018

§244

Anställning av informations- och kanslichef

§245

Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 4

Kommunstyrelsen
§227

Val av justerare
(2018 KS0009)
Beslut

Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) att justera protokollet
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 5

Kommunstyrelsen
§228

Godkännande av ärendelista
(2018 KS0010)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 6

Kommunstyrelsen
§229

Delegeringsredovisning
(2018 KS0014)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Beskrivning av ärendet

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




Redovisning av anställningar KS november 2018
Delegeringsbeslut anställning av tf barn och ungdomschef

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 7

Kommunstyrelsen
§230

Meddelande KS
(2018 KS0007)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.
Beskrivning av ärendet

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





Protokoll Hyltebostäder 2018-11-28
181127 - justerat protokoll cesam
Förhandlingsprotokoll, central förhandling MBL KLK 2018-12-11

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 8

Kommunstyrelsen
§231

Avräkning elevantal
(2018 KS0211)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avräkning elevantal räknas in i den månatliga uppföljning av
barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att avstämning av förändrad befolkningsutveckling
innevarande år ska göras i samband med ramberäkning samt justeringstillfälle för
nästkommande år.
Vårens avstämning visade en minskning inom samtliga områden förutom gymnasieskolan.
Det innebar att Barn- och ungdomsnämndens ram föreslogs minskas med 934 tkr. I juni 2018
beslutade KF att inte minska barn- och ungdomsnämndens ram 2018 för minskat barn- och
elevantal 2018 för vårterminen.
Hösterminens avstämning visar fortsatt en minskning inom samtliga områden förutom
gymnasieskolan och kommunledningskontoret föreslår att Barn- och ungdomsnämndens ram
nedjusteras med 4 294 000 kronor för hösterminen 2018.
Handlingar i ärendet





§314 KSAU Avräkning elevantal
Tjänsteskrivese – Avräkning barn- och elevantal 2018
Sammanställning avräkning HT 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avräkning elevantal räknas in i den månatliga uppföljning av
barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans.
Yrkande

Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att minska Barn- och ungdomsnämndens ram 2018 med 4 294 000 kr för
minskat barn- och elevantal 2018.
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Desirée Hultberg (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 9

Kommunstyrelsen
Sammanträdet ajourneras 8:18-8:20.
Beslutgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Roos yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning

Anna Roos (C) lämnar följande anteckning till protokollet:
Jag yrkar bifall till kontorets förslag till att Barn- och ungdomsnämndens ram minskas enligt
det regelverk vi har. Det är viktigt att det finns en tydlighet för verksamheterna vilka ramar
som gäller för elevpeng. För att kunna följa verksamheternas ekonomiska utveckling krävs att
kostnader bokförs rätt och att det blir synligt var det saknas pengar. Genom att inte göra
ramförändring så ger vi BUN ett tilläggsanslag med knappt 4,3 miljoner, som de inte har
äskat om. Det är viktigt att vi i framtiden följer regelverket för avräkning barn och elevantal,
så att rätt pengar tilldelas rätt verksamhet.
Beslutet skickas till

Ekonomichef
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 10

Kommunstyrelsen
§232

Arvode till jourtjänstgöring
(2018 KS0371)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvode för beredskap för arbete
med valen 2018 och 2019, både som röstmottagare och rösträknare. Valnämnden föreslår 950
kr för beredskap för valdagen.
Beskrivning av ärendet

Valnämnden behöver ta ett formellt beslut om arvode för jourtjänstgöring vid de allmänna
valen 2018 och EU-valet 2019. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som till
viss del utgår från arvodena från 2014. Vid valen 2014 hade de som arbetade i vallokalerna
timersättning i enlighet med den schablonersättning som kommunens förtroendevalda.
Kommunledningskontoret föreslog istället att ersättningen skulle bli en fast summa.
Anledningen till att gå över till en fast summa var för att på lättare sätt kunna planera
budgeten samt att övriga halländska kommuner har fasta summor. När
kommunledningskontoret har räknat fram förslagen har kontoret tittat på hur många timmar
som betalades ut 2014 och vilken schablonersättning (timersättning) som kommunens
förtroendevalda får.
Valnämnden tog beslut om arvode för extra rösträknare §8 VN Arvode för röstmottagare och
ordförande och vice ordförande i valdistrikt 9 januari 2018. Valnämnden beslutade arvode på
950 kr för extra rösträknare och därför ser valnämnden det som rimligt att föreslå samma fasta
summa för jourtjänstgöring.
Handlingar i ärendet






§315 KSAU Arvode till jourtjänstgöring
§46 VN Arvode till jourtjänstgöring
Tjänsteskrivelse - Arvode till jourtjänstgöring
§8 VN Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvode för beredskap för arbete
med valen 2018 och 2019, både som röstmottagare och rösträknare. Valnämnden föreslår 950
kr för beredskap.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 11

Kommunstyrelsen
Yrkande

Anna Roos (C) yrkar på tillägget: Valnämnden föreslår 950 kr för beredskap för valdagen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 12

Kommunstyrelsen
§233

Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i
Hylte kommun
(2018 KS0231)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

17 maj 2018 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) om förbud mot böneutrop på offentlig
plats i Hylte kommun. I motionen föreslås att:
– i väntan på nationella riktlinjer införa i våra lokala ordningsföreskriftet texten ”Religiösa
utrop som inte är förenliga med vårt svenska kulturarv eller traditioner och som kan höras av
andra medborgare eller besökare är inte tillåtna i Hylte kommun.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen;
En lokal ordningsföreskrift hämtar sitt stöd ifrån ordningslagen. Det finns inget stöd för en
föreskrift om förbud mot böneutrop i ordningslagen. I en demokrati står det var och en fritt
att ha uppfattningar om böneutrop och denna rättighet skyddas av våra grundlagar. Något
förbud mot böneutrop finns inte i Sverige.
Handlingar i ärendet








§320 KSAU Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte
kommun
§84 SBN Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats
Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
§79 KF Inkomna motioner 2018-06-19
§223 KSAU Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats - på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 13

Kommunstyrelsen
§234

Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och
tillståndsansökning inom vattenskyddsområde
(2018 KS0104)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en policy för
ersättningar gällande i vattenskyddsområden.
Beskrivning av ärendet

Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att Hylte kommun ska ta fram en policy om frågor
om taxor och avgifter i kommunens befintliga och blivande vattenskyddsområden. I motionen
föreslås också att VA-kollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till
följd av beslut om vattenskyddsområden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska bifallas.
Handlingar i ärendet








§322 KSAU Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning
inom vattenskyddsområde
§81 SBN Remiss - Motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning
inom vattenskyddsområde
Tjänsteskrivelse Avgiftsbefrielse i vattenskyddsområde
Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde
§15 KF Inkomna motioner
§69 KSAU Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde - på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en policy för
ersättningar gällande i vattenskyddsområden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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sid 14

Kommunstyrelsen
Yrkande

Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 15

Kommunstyrelsen
§235

Information och rapporter
(2018 KS0011)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Regional Utvecklingsstrategi
Nina Mårtensson, direktör, Claes Hammarlund, analytiker, och Thomas Niedomysl,
analytiker, från Region Halland informerar om processen att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) och vilka utmaningar Halland står inför.
Översiktsplan - beslut om utställning
Pernilla Jakobsson, översiktsplanerare, föredrar ärendet Översiktsplan - beslut om utställning.
Handlingsplan barn- och ungdomsnämnden
Olof Larsson, konsult, föredrar handlingsplan för avveckling av verksamheter i Hylte
kommun.
Prognos Hylte kommun
Ulrika Hjort, ekonomichef, föredrar Hylte kommuns prognos för november månad 2018.
Allmän och lika rösträtt 100 år
Anna Roos (C) deltog vid Länsstyrelsen i Hallands läns firande av den allmänna och lika
rösträttens 100-årsjubileum den 17 december.
Handlingar i ärendet



Presentationer KS 18 december 2018

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 16

Kommunstyrelsen
§236

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos
(2018 KS0003)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Efter elva månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna,
en negativ avvikelse på 1 041 tkr. Inkluderar man prognosen för kommunfastigheterna är
prognosen för kommunstyrelsen en positiv avvikelse 159 tkr. Det motsvarar en avvikelse mot
budget på 0,3 procent.
Efter elva månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att man kommer investera för
52 527 tkr av kommunens budget på 72 691 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 27,7 procent.
Handlingar i ärendet






§323 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - prognos
Tjänsteskrivelse Novemberprognos kommunstyrelsen
Novemberprognos kommunstyrelsen
Investeringsprognos november kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför 2019 ska kostnader för telefoni och facklig tid debiteras
till respektive nämnd där kostnaderna uppkommit.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 17

Kommunstyrelsen
§237

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos
(2018 KS0004)
Beslut

Kommunstyrelsen tillika räddningsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Efter elva månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse i driften på
80 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,7 procent av budgeten.
Efter elva månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 67 tkr
mot investeringsbudgeten. Avvikelsen motsvarar 5,3 procent av budgeten.
Prognosen är oförändrad från oktoberprognosen.
Handlingar i ärendet






§324 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - prognos
Tjänsteskrivelse - Novemberprognos räddningsnämnden
Novemberprognos Räddningsnämnden
Novemberprognos investeringar Räddningsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 18

Kommunstyrelsen
§238

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.
Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i
uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det
ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för
hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.
Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2018 baseras på elva månaders utfall och är i vissa fall ännu inte
nämndsbehandlad.
Kommunens resultat för 2018 beräknas uppgå till – 3,9 mnkr, vilket är 25 mnkr sämre än det
budgeterade resultatet om 21 mnkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är
nämndernas samlade avvikelse (-38,5 mkr).
Prognosen för investeringarna uppgår till 77 859 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 25 882
tkr. Det innebär att 75,1 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.
Efter två, resultatmässigt, väldigt starka år ser nu Hylte kommun ut att gå mot ett sämre 2018.
Med ett negativt resultat på 13,6 mnkr för delåret och ett prognostiserat resultat på -3,9 mnkr
för 2018 är det tydligt att kommunen måste se över sin kostnadsbild. Kommunens kostnader
har vuxit i en högre takt än intäkterna och för att kommunens starka ekonomiska ställning inte
ska försvagas är det viktigt att man bryter den trenden. Ett steg i det är att Barn- och
ungdomsnämnden, som visar stora negativa avvikelser både i utfall och prognos, har fått i
uppdrag att inom två år ha en budget i balans.
Handlingar i ärendet






§325 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - prognos
Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter11 månader
Ärendebeskrivning - Prognos Hylte kommun 2018 efter 11 månader
Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 11 månader

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 19

Kommunstyrelsen
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.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 20

Kommunstyrelsen
§239

Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar som i ett steg i sin uppsiktsplikt, att ekonomichefen ska delta på
Barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2019-2020 när prognoser och uppföljning av
handlingsplaner för en ekonomi i balans hanteras.
Beskrivning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar i samband med oktoberprognosen en negativ avvikelse
på -27,4 mkr vilket inklusive det tilläggsanslag nämnden erhållit under året innebär en
avvikelse på -43,5 mkr. Barn- och ungdomsnämnden har tagit ett antal beslut för att nämnden
ska komma i balans innan ingången av 2021 dessutom har Kommunstyrelsen beställt en
extern utredning som ska ta fram förslag på åtgärder för att nå ekonomi i balans innan
ingången av 2021 som ska presenteras i januari 2019.
För att Kommunstyrelsen ska kunna följa hur arbetet går med nämndens egna åtgärder
samt de beslutade åtgärder som kommer som ett led av den externa utredningen bör
ekonomichefen delta på Barn- och ungdomsnämndens möten gällande dessa frågor.
Handlingar i ärendet








§326 KSAU Barn- och ungdomsnämnden ekonomi i balans
Tjänsteskrivelse - BUN i balans
§107 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi_ kvalitet 2018
Prognos 10 månader BUN 2018
Handlingsplan för avveckling av verksamheter i Hylte kommun rapport 2018-10-01
Handlingsplan BUK 2 år

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar som i ett steg i sin uppsiktsplikt, att ekonomichefen ska delta på
Barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2019-2020 när prognoser och uppföljning av
handlingsplaner för en ekonomi i balans hanteras.
Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomichef
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 21

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 22

Kommunstyrelsen
§240

Översiktsplan för Hylte kommun
(2015 KS0087)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
- godkänna utställningshandlingen
- ställa ut det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Hylte kommun
- ge översiktsplanerare i uppdrag att lägga till LIS-områden för detaljplaner med kvarvarande
strandskydd i de fall som strandskyddet inte upphävs innan utställningen påbörjas, dvs delar
av HY527, HY598, LA515, LA526, TO533 och TO550.
Beskrivning av ärendet

Översiktsplanen anger vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha och vilka
prioriteringar kommunen vill göra för att nå en samhällsutveckling som är socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbar och robust i ett längre perspektiv.
Arbetet med den nya översiktsplanen sattes igång under 2015. En inriktningshandling för
arbetet med översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-06-16 § 67, där utmaningen
”Att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun” formulerades. I
arbetet med översiktsplanen har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram och ett antal
ställningstaganden gjorts för kommunens fortsatta utveckling, vilka diskuterats och godkänts
av den politiska styrgruppen för översiktsplanen.
Planförslaget har varit på samråd under perioden 28 februari – 28 april 2018, och resultatet av
samrådet har redovisats i en samrådsredogörelse som godkändes av kommunstyrelsen 201809-11 § 167. Översiktsplanen har nu bearbetats i enlighet med beslutet och kan ställas ut igen
för att ge allmänhet, organisationer, myndigheter och andra berörda och intresserade
möjlighet att tycka till om det reviderade planförslaget. Utställning ska ske under minst två
månader och planeras ske under februari-april 2019.
Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande, och efter
beslut i kommunstyrelsen kan planförslaget justeras ytterligare innan det går upp för
antagande i kommunfullmäktige. Antagande är beräknat till hösten 2019.
Handlingar i ärendet






§327 KSAU Översiktsplan - beslut om utställning
Tjänsteskrivelse - Översiktsplan för Hylte kommun beslut om utställning
ÖP_UH_KS 2018-12-18x_Huvudhandling_BLÅ
ÖP_UH_KS 2018-12-18x_Kartbilaga_BLÅ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 23

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- godkänna utställningshandlingen
- ställa ut det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Hylte kommun
Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen beslutar att
- godkänna utställningshandlingen
- ställa ut det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Hylte kommun
- ge översiktsplanerare i uppdrag att lägga till LIS-områden för detaljplaner med
kvarvarande strandskydd i de fall som strandskyddet inte upphävs innan utställningen
påbörjas, dvs delar av HY527, HY598, LA515, LA526, TO533 och TO550.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ronny Löfquist yrkande. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 24

Kommunstyrelsen
§241

Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen
(2018 KS0417)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt pågående och ej återredovisade uppdrag från
kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet





§328 KSAU Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen
Tjänsteskrivlese - Återredovinsning uppdrag kommunstyrelsen
Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 25

Kommunstyrelsen
§242

Ansökan Södra Västbo MHF upprustning föreningsgård Vallsnäs
(2017 KS0452)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte reservera pengar åt Södra Västbo MHF utan ber föreningen
att återkomma med en ny ansökan när nästa renovering blir aktuell.
Beskrivning av ärendet

Södra Västbo MHF har tidigare ansökt om medel hos Boverket för att rusta upp sin
föreningsgård i Vallsnäs. Ett av villkoren för att Boverket skulle godkänna ansökan var att
kommunen var med och stöttade med 30% av den totala kostnaden. Vid kommunstyrelsens
sammanträde den 12 december 2017 beslutade kommunstyrelsen att medfinansera med
60 250 kr för upprustning av föreningsgården och att medlen skulle betalas ut när kostnaderna
var verifierade. Finansiering skulle ske via kommunstyrelsens reserv 2017.
Nu har Södra Västbo MHF meddelat att Boverket inte har beviljat ansökan. Södra Västbo
MHF har därför istället ansökt om medel hos Jordbruksverket, som har beviljat föreningen
medel om ca 290 000 kr. Resterande kostnader på ungefär 29 000 kr som behövs för
upprustningen kommer föreningen själva stå för. De 60 250 kr som kommunstyrelsen tidigare
har beviljat föreningen kommer därför inte behövas till upprustningen av föreningsgården.
Södra Västbo MHF har nu skickat en ansökan om att de 60 250 kr som kommunstyrelsen
tidigare har beviljats föreningen förblir öronmärkta till föreningen, för kommande
restaureringar. Föreningen meddelar bland annat att de avser byta vindskivor på sin
ladugårdsgavel och att de även avser måla om gaveln.
Handlingar i ärendet






§329 KSAU Ansökan Södra Västbo MHF upprustning föreningsgård Vallsnäs
Tjänsteskrivelse - Ansökan Södra Västbo MHF upprustning föreningsgård Vallsnäs
Skrivelse angående ansökan pengar MHF-gården i Vallsnäs
§248 KS Ansökan Södra Västbo MHF upprustning föreningsgård Vallsnäs

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte reservera pengar åt Södra Västbo MHF utan ber föreningen
att återkomma med en ny ansökan när nästa renovering blir aktuell.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 26

Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Södra Västbo MHF
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 27

Kommunstyrelsen
§243

Utvärderingsrapport Tågdagarna i Landeryd 2018
(2018 KS0189)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

En skrivelse från Landeryd Järnvägsmuseum har inkommit till kommunen, med en
utvärderingsrapport om Tågdagarna i Landeryd 2018. Tågdagarna 2018 kunde genomföras
med stor framgång. Evenemanget lockade omkring 8 000 till 10 000 besökare. Mer än 3 000
färdbiljetter såldes. Då barn upp till 13 år fick åka gratis översteg antalet resenärer antalet
sålda biljetter. Försäljningen av biljetter genererade ett överskott på ungefär 20 000 kr. Den
förlustgaranti om 50 000 kr som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om behöver därför
inte utnyttjas.
Handlingar i ärendet






§330 KSAU Utvärderingsrapport Tågdagarna i Landeryd 2018
Tjänsteskrivelse - Utvärderingsrapport Tågdagarna i Landeryd 2018
Tågdagarna 2018 Rapport inför slutbetalning
Skrivelse och begäran angående Tågdagarna 2018 och 2019 samt ekonomiskt stöd
från kommunen

Beslutet skickas till

Landeryds järnvägsmuseum
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 28

Kommunstyrelsen
§244

Anställning av informations- och kanslichef
(2018 KS0430)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Emma Gröndahl (;;;;;;-;;;;) som informations- och
kanslichef.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en ny informations- och kanslichef, då
Susanne Mared sagt upp sin tjänst.
En intern rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut har samverkats med de
fackliga organisationerna.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Anställning av informations- och kanslichef
Förhandlingsprotokoll, central förhandling MBL KLK 2018-12-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Emma Gröndahl (XXXXXX-XXXX) som
informations- och kanslichef.

Protokollsanteckning

Anna Roos (C), med stöd av Desirée Hultberg (M), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Stina
Isaksson (SD), lämnar följande anteckning till protokollet;
Vi anser att tillvägagångssättet vid rekrytering av denna tjänst inte följt de instruktioner som
finns för tillsättning av tjänster i kommunen. Vi menar att alla tjänster ska utannonseras,
åtminstone internt, för att vara en organisation som lever upp till värdeord som trygghet och
delaktighet.
Beslutet skickas till

Personalenheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

sid 29

Kommunstyrelsen
§245

Övriga ärenden
(2018 KS0013)
Lokala ordningsföreskrifter
Jerzy Golokwin (SD) informerar om att Högsta förvaltningsdomstolen avlagt en dom där en
kommun har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri)
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Avtackning
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) tackar avgående ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen för den gångna mandatperioden. De förtroendevalda som avtackas vid
dagens sammanträde är Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlén (S), Johan Edenholm
(KV), Jerzy Golowkin (-), Gunnel Johansson (S), Maria Hedin (S), Micael Arnström (S),
Anders Bertilsson (SPI), Karin Åkesson (C) och Desirée Hultberg (M).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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