
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Alexander Engman (L)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-20
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:45

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister 
Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Göran Edberg (S), Johan Edenholm (KV), Bo-
Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S), Desirée 
Hultberg (M), Alexander Engman (L)

Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Johansson (S)
Anders Bertilsson (SPI)

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef)
Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Magnus Åman (Räddningschef) §45
Anna Hedqvist (Kommunjurist) §45
Hanna Arvidsson (IT-samordnare) §45

Utses att justera Anna Roos (C)
Alexander Engman (L)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§43-55
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§43

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Alexander Engman (L) och Anna Roos (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
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§44

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändring:
- En fråga från Bo-Gunnar Åkesson (M) kommer tas upp under punkten Övrigt.
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§45

Information och rapporter 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
GDPR (General Data Protection regulatation)
Anna Hedqvist och Hanna Arvidsson informerar om EU:s nya dataskyddsförordning.
 
Kommunledningskontorets nulägesanalyser
Kommunledningskontoret informerar om kontorets nuläges- och omvärldsanalyser. 
Kommunstyrelsen kommer vid nästa sammanträde ta beslut om vilka nulägesanalyser som 
ska skickas vidare till budgetberedningen.
 
Digitala veckan
Det pågår just nu en digital vecka med massa föreläsningar på temat digitalisering.
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§46

Meddelanden 
(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
 PUL Protokoll Högsta domstolen angående mål om fodran
 Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse 2017
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§47

Delegeringsredovisning 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med tagna delegeringsbeslut:

- Delegeringsbeslut anställningar februari 2018
- Delegeringsbeslut kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2018
- Delegeringsbeslut personalutskott 6 februari 2018 (§ 23)

Handlingar i ärendet
 Redovisning av anställningar Februari 2018
 Delegeringsbeslut KSAU 2018-03-06
 Delegeringsbeslut arbetsutskott § 23 (2018)
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§48

Svar på motion HBTQ-kunskap 
(2017 KS0423)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet och hänskjuter frågan om 
finansiering till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om HBTQ-kunskap i kommunen. I motionen föreslås 
att:

- Hylte kommun aktivt arbetar för ökad HBTQ-kunskap hos sina anställda.
- En strategi kring hur Hylte kommun ska arbeta med HBTQ-frågor och att höja kunskapen i 
organisationen tas fram.
- HBTQ- utbildningsinsatserna inleds med att elevhälsan som möter ungdomar och familjer 
blir HBTQ-diplomerad/certifierad.

Kommunledningskontoret har fått uppdrag att besvara de två första att-satserna.

HBTQ är en akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Regeringen publicerade 2014 ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, skriften beskriver den strategi och de insatser som 
bedöms krävas för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. Regeringens bedömning är att det finns ett stort behov av 
kunskaps- och kompetensutveckling i HBT- frågor i samhället. Strategin förmedlade i 
uppdrag åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida ett kunskapsstöd för HBTQ-frågor i syfte att 
skapa förutsättningar för ett likvärdigt bemötande. I Socialstyrelsens rapport ”Att främja 
HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter” redovisas strategier för hur kommuner kan 
arbeta med HBTQ-frågor. Socialstyrelsen rekommenderar i rapporten att kommuner ska 
eftersträva hög HBTQ kompetens och ett gott bemötande i den offentliga verksamheten, samt 
belysa HBTQ-perspektivet inom styrning och ledning. De exempel som rapporten lyfter fram 
visar på att HBTQ är integrerat i kommunens policydokument.

Kommuner kan senast 7 mars 2018 ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen för 
utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller kön.

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att Hylte kommun ska arbeta aktivt för ökad 
HBTQ-kunskap och ta fram en strategi för HBTQ-frågor.
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Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att svara på den sista att-satsen. Nämnden  
föreslår att motionen bifalls, men kommenterar att kommunfullmäktige behöver ta ställning 
till om det ska vara en diplomering eller certifiering eftersom det är en kostnadsskillnad.

Handlingar i ärendet
 §60 KSAU Svar på motion HBTQ-kunskap
 Tjänsteskrivelse - Svarfrån KLK motion HBTQ-kunskap
 §17 BUN Remiss från KSAU Motion HBTQ-kunskap
 Ärendebeskrivning från BUK svar på motion HBTQ-kunskap
 Motion HBTQ-kunskap
 §166 KF Inkomna motioner
 §343 KSAU Motion HBTQ-kunskap - på remiss
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§49

Nödvattenplan Hylte kommun 
(2017 KS0462)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nödvattenplan för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på nödvattenplan.
 
Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent vatten och brist kan leda till hälso- och 
produktionsproblem. Smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att 
behövande i kommunen blir utan rent vatten eller får inget vatten överhuvudtaget. Hylte 
kommun genom VA- och renhållningsenheten ansvarar för vattenförsörjningsplanen och 
därmed också för nödvattenförsörjningen, då Hylte kommun i alla situationer ska se till att 
invånarna har tillgång till rent vatten.

Handlingar i ärendet
 §61 KSAU Nödvattenplan Hylte kommun
 §94 SBN Nödvattenplan Hylte kommun
 Nödvattenplan Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Nödvattenplan Hylte kommun
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§50

Projekt civilt försvar 
(2018 KS0096)

Beslut
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka projektet civilt försvar.

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 200 000 kr för projekt civilt försvar. Finansering 
under 2018 sker via kommunstyrelsens reserv och finansiering för 2019 hänskjuts till 
budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Arbetet som säkerhetssamordnare innebär ett övergripande ansvar att samordna kommunens 
krisberedskapsarbete med många olika uppgifter för att uppfylla lagar och förordningar som 
gäller för kommunen.

Ordinarie säkerhetssamordnare kommer att gå i pension 2020 och har önskemål om att inte 
arbeta heltid de sista åren fram till pensionen.

Anledning till att tjänsten som säkerhetssamordnare behöver utökas 2018-2020 är att 
regeringen har beslutat att återuppta totalförsvarsplaneringen. Detta innebär att 
planeringsarbetet med civilt försvar kommer att innebära en avsevärd ökning av 
arbetsuppgifter för säkerhetssamordnaren under de närmaste åren. Arbetet inleddes av 
säkerhetssamordnaren 2017 och återuppbyggnaden kommer att ske 2018-2021. Bakgrunden 
är det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i Sveriges närområde. 
Totalförsvarsplaneringen innebär förberedelser för höjd beredskap och krig och består av både 
militärt och civilt försvar. I Hylte kommun ansvarar kommunstyrelsen för arbetet med civilt 
försvar.

Vid tillsättning av en säkerhetssamordnare krävs en lång brevidgång för att inte tappa fart i 
arbetet.

Under året har kommunen haft en trainee säkerhetssamordnare som har kommit väl in i 
arbetet och fungerat bra i kommunens organisation. Om trainee-tjänsten övergår i projektet 
civilt försvar kommer arbetet att kunna fortgå utan avbrott för att uppfylla kraven som ställs 
på kommunen. Om så inte sker kommer kommunen inte att kunna uppfylla sina uppgifter som 
kommer med den återupptagna planeringen av civilt försvar.

Medel behöver skjutas till för projektet med civilt försvar under två år med ca 500 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §62 KSAU Projekt civilt försvar
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 Projekt civilt försvar

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Räddningstjänsten

12 / 18



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Namntävling för detaljplanelagt område Glassbo - avslutande av 
uppdrag 
(2018 KS0117)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget om förberedande av namntävling för området 
Glassbo 1:10 m.fl.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen beslutade om planbesked för en ny detaljplan för 
bostadsändamål på fastigheten Glassbo 1:10 m.fl. fick kommunledningskontoret i uppdrag att 
förbereda ett förslag på hur en namntävling för området kan genomföras i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret.

Arbetet med detaljplanen för Glassbo 1:10 m.fl. är just nu vilande och det är osäkert om 
arbetet med detaljplanen kommer tas upp inom den närmaste framtiden. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget.

Handlingar i ärendet
 §63 KSAU Namntävling för detaljplanelagt område Glassbo - avslutande av uppdrag
 Tjänsteskrivelse Avslutande av uppdrag
 §46 KS Begäran om planbesked - Glassbo 1_10 Kanalstaden Hyltebruk(86967)
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§52

Fyllnadsval: Arbetsutskott 
(2018 KS0139)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Johansson Arnström (S) som ledamot och Göran 
Edberg (S) som ersättare i arbetsutskottet för resten av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Marie-Louice Lindström från sitt uppdrag som 1:e vice 
ordförande och ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver därför göra ett 
fyllnadsval till arbetsutskottet.
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§53

Fyllnadsval: Folkhälsorådet 
(2018 KS0139)

Beslut
Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Marie-Louice Lindström (S) från ledamot i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver därför göra ett fyllnadsval till lokala 
folkhälsorådet.
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§54

Firmatecknare 
(2018 KS0140)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

*Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Maria Johansson Arnström eller andre vice ordförande Anna Roos med 
kontrasignation av kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, eller information- och 
kanslichef Susanne Mared tecknar kommunens firma.

*Kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, information- och kanslichef Susanne 
Mared, 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 kommunchef 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, Annika Åkesson (t.o.m. 2018-04-09), Anneli Pettersson, Julia Jansson, Elin 
Lundgren (fr.o.m. 2018-04-01) 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 Maria Johansson Arnström eller andre vice ordförande 
Anna Roos med kontrasignation av kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth att 
teckna fondernas firma.

* Kommunchefen Per Borg, ekonomichefen Ulrika Hjorth, information- och kanslichefen 
Susanne Mared 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. Vid succesiva avrop/beställningar med ett värde över 100 000 kr i 
ett ramavtal ska en beställningsskrivelse skrivas under av kommunens firmatecknare.

*Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under 100 000 kr ska skrivas under av 
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ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig beslutattest. Är kontorschef beslutattest 
ska kontrasignationen ske av kommunchef. Vid succesiva avrop/beställningar med ett värde 
under 100 000 kr i ett ramavtal ska en beställningsskrivelse skrivas under av ansvarig 
kontorschef med kontrasignation av behörig beslutattest. Är kontorschef beslutattest ska 
kontrasignation ske av kommunchef.

Beskrivning av ärendet
Det har skett ett antal personalförändringar som gör att beslutet om firmatecknare behöver 
revideras. Bl.a. har Maria Johansson Arnström blivit 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Övriga ändringar rör vem som har rätt att kvittera post- och värdehandlingar och kommunens 
post- och bankgirokonto.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Firmatecknare

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§55

Övriga ärenden 
(2018 KS0013)

Beskrivning av ärendet
Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Bo-Gunnar Åkesson (M) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny 
Löfquist (S):
Med anledning av situationen i Torups skola samt uttalande av ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden undrar jag :
1. Har vi infört en ny ordning i Hylte kommun där enskilda befattningshavare och 
nämndsansvariga kan besluta att gå utanför budgetramarna? Gäller det i så fall alla andra 
skolor och verksamheter också i kommunen? Jag kan tänka mig att många chefer inom 
omsorgen skulle behöva mer folk. Är det bara att anställa och skicka räkningen till 
kommunen? Vidare: 
2. Om den ordningen som tydligen gäller på Torups skola enligt tidningsuppgifter vad gäller 
budgetdisciplin - eller snarare den totala avsaknaden av sådan - vad innebär det för 
budgetarbetet och hela budgetprocessen? Som jag ser det finns det ingen som helst anledning 
att överhuvudtaget anstränga sig och jobba fram en budget, vilket tar lång tid, om den skall 
överprövas av tjänstemän som inte har något politiskt ansvar.
 
Ronny Löfquist (S) svarar att kommunen har ekonomistyrning som gäller i samtliga 
verksamheter och att man har en budget att förhålla sig till, och de uttalanden som gjorts ska 
tas upp inom ansvarigt kontor och med ansvarig ordförande.
 
Svar på fråga om Meetings från föregående möte
Kommunsekreteraren svarar på en fråga om Meetings. Hon har inte kunnat eftersöka 
problemet hos henne själv, men det mest troligaste är att dokumenten har diarieförts efter 
mötet och att det då har hänt något som gör att Meetings har trott att det har varit en ändring i 
dokumentet.
 
Vänorter
Alexander Engman (L) ställer en fråga om kommunens vänorter. Frågan om kommunen ska 
ha vänorter kommer tas upp som ett eget ärende.
 
 

Handlingar i ärendet
 Frågor till Kommunstyrelsens ordförande
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