MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-22

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:30-09:00

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Nina Larsson (S)
Johnny Winther (SD)
Lirim Mazreku (KV)
Rolf Näslund (M)
Alexander Engman (L)
Bo Wahlen (V)
Lennart Ohlsson (C)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§1-16

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-01-22

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-22

sid 3

Kommunstyrelsen

ÄRENDELISTA
§1

Val av justerare

§2

Godkännande av ärendelista

§3

Information och rapporter

§4

Meddelanden

§5

Delegeringsredovisning

§6

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott

§7

Val till rådgivande organ - brottsförebyggande rådet

§8

Val till rådgivande organ - lokala folkhälsorådet

§9

Val till rådgivande organ - kommunala tillgänglighetsrådet

§10

Val av representant - Sveriges Ekokommuner

§11

Val av representant - Entreprenörsregionens utvecklingsstämma

§12

Val av representant - Nissans Vattenråd

§13

Firmatecknare

§14

Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:3, 1:2 m.m

§15

Redovisning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans

§16

Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 4

Kommunstyrelsen
§1

Val av justerare
(2019 KS0008)
Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 5

Kommunstyrelsen
§2

Godkännande av ärendelista
(2019 KS0009)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 6

Kommunstyrelsen
§3

Information och rapporter
(2019 KS0010)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Brand på särskilt boende
Kommundirektör Per Borg informerar om branden på Sjölunda den 14 januari 2019.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 7

Kommunstyrelsen
§4

Meddelanden
(2019 KS0006)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.
Beskrivning av ärendet

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








Inbjudan utbildning ny mandatperiod 2019
Skrivelse styrgrupp ombyggnation Örnahallen 2018-12-21
Protokoll styrgruppsmöte 8 renovering Örnahallen 2018-12-14
Kostnadsberäkning renovering Örnahallen etapp 2
Protokoll Hyltebostäder 2018-12-18
Granskning Oskar Petterssons Donationsfond

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 8

Kommunstyrelsen
§5

Delegeringsredovisning
(2019 KS0013)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Beskrivning av ärendet

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



Redovisning av anställningar KS december 2018

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2019-01-22

sid 9

Kommunstyrelsen
§6

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott
(2019 KS0018)
Beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott
för mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter
Ronny Löfquist (S)
Göran Edberg (S)
Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)
Stina Isaksson (SD)

Ersättare
Bengt-Åke Torhall (L)
Krister Mattsson (S)
Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)
Thomas Johansson (SD)

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen behöver välja ett arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022.
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Enligt arbetsordningen för nämnder och
styrelser ska ordföranden och viceordförande ingå i arbetsutskottet.
Arbetsutskottets uppgift är att bereda de ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har också uppgifter som styrs av kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - val av kommunstyrelsens arbetsutskott
Reglemente för kommunstyrelsen
Arbetsordning för nämnder och styrelser

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 10

Kommunstyrelsen
§7

Val till rådgivande organ - brottsförebyggande rådet
(2019 KS0019)
Beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamot och ersättare i brottsförebyggande rådet för
mandatperioden 2019-2022
Ledamot
Tommy Edenholm (KV)

Ersättare
Lennart Ohlsson (C)

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till brottsförebyggande rådet (BRÅ)
för mandatperioden 2019-2022.
BRÅ är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden,
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen. Samråd sker mellan nämnderna, kommunstyrelsen, övriga kommunala
organ, lokala samhällsföreningar och polisen, samt näringslivet. Brottsförebyggande rådet är
organisatoriskt knutet till arbets- och näringslivsnämnden.
Rådet hanterar frågor av allmän betydelse och övergripande karaktär i brottsförebyggande
syfte. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Val till brottsförebyggande rådet
Reglemente Brottsförebyggande rådet

Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 11

Kommunstyrelsen
§8

Val till rådgivande organ - lokala folkhälsorådet
(2019 KS0019)
Beslut

Kommunstyrelsen utser Alexander Engman (L) och Johnny Winther (SD) till representanter i
lokala folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska utse två ledamöter till lokala folkhälsorådet för mandatperioden 20192022.
Lokala folkhälsorådet har som uppgift att gemensamt samordna folkhälsoaspekten. Rådet är
inget beslutande organ utan ett beredningsorgan åt respektive huvudman. Rådet består av
representanter från Region Halland och kommunens nämnder och styrelser.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Val till lokala folkhälsorådet
Inför val av ledamöter i Folkhälsorådet 2019
Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017-2018-Slutversion

Beslutet skickas till

Region Halland
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 12

Kommunstyrelsen
§9

Val till rådgivande organ - kommunala tillgänglighetsrådet
(2019 KS0019)
Beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamot och ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet för
mandatperioden 2019-2022:
Ledamot
Malin Thydén Kärrman (S)

Ersättare
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR) för mandatperioden 2019-2022.
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till arbets- och näringslivsnämnden,
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen. Kommunens nämnder, kommunstyrelsen, övriga kommunala organ och
funktionshinderorganisationer ska samråda i frågor av övergripande karaktär om tillgänglighet
och funktionsnedsättning.
Kommunala tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Val till kommunala tillgänglighetsrådet
Reglemente Kommunala tillgänglighetsrådet

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 13

Kommunstyrelsen
§10

Val av representant - Sveriges Ekokommuner
(2019 KS0021)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lisa Mogren (V) till Hylte kommuns politiska ombud i
föreningen Sveriges Ekokommuner för mandatperioden 2019-2022.
Beskrivning av ärendet

Hylte kommun är sedan 1998 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Enligt
föreningens stadgar ska varje medlemskommun utse en tjänsteman och en politiker som
ombud för kommunen.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Val av representant Sveriges Ekokommuner
Stadgar Sveriges Ekokommuner

Beslutet skickas till

Sveriges Ekokommuner
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13 / 22

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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sid 14

Kommunstyrelsen
§11

Val av representant - Entreprenörsregionens utvecklingsstämma
(2019 KS0021)
Beslut

Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Göran Edberg (S) att tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist utgöra Hylte kommuns representation i
Entreprenörsregionens utvecklingsstämma under mandatperioden 2019-2022.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen behöver välja två representanter som tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande utgör Hylte kommuns representation i Entreprenörsregionens utvecklingsstämma
för mandatperioden 2019-2022.
Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.
Entreprenörsregionen leds av kommunernas politiska ledning med stöd av dess ledande
tjänstemän och i samverkan med näringslivet.
Utvecklingsstämman är Entreprenörsregionens högsta beslutande instans och består av
kommunstyrelsens ordförande samt två kommunstyrelserepresentanter från varje kommun.
Stämman sammanträder två gånger per år varav ett av tillfällena sammanfaller med
årsstämma. Kommunchefsgruppen samt koordinatorer är ständigt adjungerad med
yttranderätt. Utvecklingsstämmans viktigaste uppgift är att utarbeta vision och
verksamhetsinriktning inom Entreprenörsregionen i sin helhet. Där förs den idémässiga
debatten kring regionens utvecklingsmöjligheter och samverkansområden.
Utvecklingsstämman utser presidium samt fastställer verksamhetsinriktning och beslutar om
ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlemmarna. Den fungerar även som stämma i
Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Val av representant Entreprenörsregionens utvecklingsstämma
Entreprenörsregionens Verksamhetsplan 2015-2018

Beslutet skickas till

Koordinator Entreprenörsregionen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 16

Kommunstyrelsen
§12

Val av representant - Nissans Vattenråd
(2019 KS0021)
Beslut

Kommunstyrelsen väljer Antonia Liess (V) till representant för Hylte kommun i Nissans
vattenråd under mandatperioden 2019-2022.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen behöver välja en ledamot att representera Hylte kommun i Nissans
vattenråds styrelse för mandatperioden 2019-2022.
Nissans Vattenråd är en ideell förening öppen för kommuner, företag, övriga organisationer
och enskilda personer som har intresse av, påverkar eller påverkas av yt- och grundvatten
inom Nissans avrinningsområde.
Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av ett ojämnt antal
ledamöter, högst 11 och minst 5, samt ersättare. Styrelsen väljs för 4 år av årsmötet.
Styrelseledamöter ska väljas så att kommunerna blir representerade med varsin ledamot. Det
är angeläget att de areella näringarna och övriga näringar är representerade i styrelsen.
Medlemmar utan beslutanderätt kan inte ingå i styrelsen. Ordförande ska utses från någon av
kommunerna. Årsmötet får utse arbetsutskott.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Val av representant Nissans vattenråd
Stadgar Nissans vattenråd

Beslutet skickas till

Nissans Vattenråd
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 17

Kommunstyrelsen
§13

Firmatecknare
(2019 KS0020)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
*Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice
ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med kontrasignation av
kommundirektör Per Borg eller ekonomichef Ulrika Hjorth tecknar kommunens firma.
*Kommundirektör Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, två i förening eller någon av dem
med kontrasignation av Rasmus Gustafsson, Marita Svensson tecknar kommunens bankgiro
och plusgiro.
*Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro
och plusgiro.
*Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommundirektör Per
Borg, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets
kvarvarande ärenden.
*Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Christina Melin, Lisbeth
Bäckman, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Karin Birgersson, Yelis Bilim, Erik
Wikström, Elin Lundgren och Susanne Ohlsson.
*För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall
för honom förste vice ordförande Göran Edberg eller andre vice ordförande Anna Roos med
kontrasignation av kommundirektör Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth att teckna
fondernas firma.
* Kommundirektör Per Borg, ekonomichefen Ulrika Hjorth och ekonomen Marita Svensson,
två i förening tecknar fondernas bankkonto.
* Ekonomichef Ulrika Hjort tecknar leasingavtal för personalbilar.
* Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över 100 000 kr ska skrivas under av
kommunens firmatecknare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 18

Kommunstyrelsen

*Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under 100 000 kr ska skrivas under av
ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig beslutattest. Är kontorschef beslutattest
ska kontrasignationen ske av kommundirektör.
Beskrivning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod och personalförändringar behöver beslutet om
firmatecknare revideras. Övriga ändringar rör vem som har rätt att kvittera post- och
värdehandlingar och kommunens post- och bankgirokonto.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Firmatecknare

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 19

Kommunstyrelsen
§14

Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård X:X, X:X m.m
(2018 KS0452)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Kinnareds Prästgård X:X och
X:X.
Beskrivning av ärendet
Fastighet: Kinnareds Prästgård X:X och X:X
Sökande: Hyltebostäder, Box 145, 314 22 Hyltebruk
En begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård X:X och X:Xhar inkommit till
Samhällsbyggnadskontoret 2018-10-02, gällande ändring av gällande detaljplan från -51,
område avsett för allmänt ändamål (A), där förskola ingår, till förskola (S).
Plantillstånd för ändring av gällande detaljplan (Ki502) beviljas av kommunstyrelsen.
Planarbetet ska ske i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och handläggas med
standardförfarande.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att minska den punktprickade marken och öka
området för byggnation.
Aktuellt område innehåller stora delar punktprickad mark, mark som enligt gällande
detaljplan inte får bebyggas, vilket begränsar användningen av marken. Med bebygga avses
att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, det vill säga en byggnad eller annan
anläggning som exempelvis parkeringsplatser. Planerad förskolebyggnad föreslås placeras i
sin helhet på punktprickad mark och över fastighetsgräns. En ansökan om fastighetsreglering
är inlämnad till lantmäteriet för sammanslagning av X:X och X:X.
För snabbare hantering av ärendet hanterar samhällsbyggnadsnämnden båda punkterna,
begäran om planbesked och beslut om samråd i samma nämnd.
Planen befinner sig i samrådsskedet och en samrådshandling har tagits fram. Samråd om
planförslaget planeras hållas under december/januari 2018/2019. Syftet med samrådet är att
förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar
sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter
plansamrådet sammanställs synpunkterna och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur
man går vidare med planförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Lagstöd:
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.
Avgift:
Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 12 306 kr vilket motsvarar
omkring fjorton timmars arbete.
Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot
faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.
Handlingar i ärendet

• §96 SBN Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård X:X, X:X
• Begäran om planbesked Kinnareds Prästgård X:X och X:X
 Nbk, Kinnareds förskola
 Kinnareds Prästgård plankarta
 Planbeskrivning 4.0
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Kinnareds
Prästgård X:X och X:X.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att godkänna planförslaget för samråd.
Ändringen av detaljplanen planeras antas under våren 2019.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 21

Kommunstyrelsen
§15

Redovisning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelsen tar emot Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
och överlämnar den till barn- och ungdomsnämnden för vidare hantering.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018 att anta ett utredningsdirektiv för barnoch ungdomsnämndens ekonomi i balans. Utredningen är klar och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet







Utredning barn och ungdomsnämnd - en budget i balans
§239 KS Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
§209 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - uppdrag från
kommunstyrelsen
Utredningsdirektiv - Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
§186 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 22

Kommunstyrelsen
§16

Övriga ärenden
(2019 KS0012)
Inga övriga ärenden behandlas på dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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