MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-30

Kommunstyrelsen

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

Klicka på denna ruta för att komma till
Ks kallelser

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-11:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) §§1-18,
§21, Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas
Algerbo (C), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Micael Arnström
(S), Maria Hedin (S), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman (L) §§19-20

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S)
Anders Bertilsson (SPI)
Lisa Mogren (V) §§1-19, §21
Alexander Engman (L) §§1-18, §21

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Erik Karlsson (C) (Revisor) §§19-20
Ove Gustavsson (S) (Revisor) §§19-20
Stigert Vinterqvist (L) (Revisor) §§19-20
Bertil Larsson (M) (Revisor) §§19-20
Rebecca Lindström (Sakkunnig revisor, PwC) §19
Emma Gröndahl (Projektledare Integration Halland) §20
Emma Thor (Biträdande projektledare Integration Halland) §20

Utses att justera

Bo-Gunnar Åkesson (M)
Maria Hedin (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§1-21

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Bo-Gunnar Åkesson (M)

……………………………………….
Maria Hedin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-01-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Kommunhuset

Datum för anslags
nedtagande

.................................................

Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

ÄRENDELISTA
§1

Val av justerare

§2

Godkännande av ärendelista

§3

Information och rapporter

§4

Meddelande KS

§5

Delegeringsredovisning

§6

Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss

§7

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup

§8

Översiktsplan för Hylte kommun - Beslut om samråd

§9

Uppföljning granskning 2014 avseende IT verksamheten/säkerheten på kommunen

§10

Granskning Lönehanteringsprocessen

§11

Gislaveds kommun Ks §327 Samverkansformer emellan kommuner

§12

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande

§13

Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens verksamhet

§14

Debitering av förvaltningsarvode donationsfonder

§15

Köp av fastighet - Sjögård 1:213 Torup

§16

Köp av fastighet i Hyltebruk

§17

LUPP 2018

§18

Förstudie Örnaskolans kök

§19

Presentation Granskning leverantörsfakturor

§20

Information från Integration Halland

§21

Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2018-01-30

Kommunstyrelsen

§1

Val av justerare
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Bo-Gunnar Åkesson (M) och Maria Hedin (S) att justera protokollet
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§2

Godkännande av ärendelista
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§3

Information och rapporter
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Träff kring utjämningssystemet
Ronny Löfquist (S) och Per Borg har varit i Stockholm på ett möte kring utjämningsystemet.
Hylte kommun blev inbjudna av regeringens utredare för att ge sin syn på hur
utjämningssystemet fungerar.
Möte med Trafikverket
Det har varit ett samrådsmöte mellan Hylte kommun och Trafikverket.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2018-01-30

Kommunstyrelsen

§4

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





Invigning kråkbergsskolan ekonomisk redovisning
Protokoll Hyltebostäder 17 januari 2018
Statistik arbetslöshet Halland december -17
Handlingsplan brandskydd kommunhuset

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§5

Delegeringsredovisning
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

Handlingar i ärendet










Ansökan om att få sota själv Örnabäckshult 1.401
Ansökan om att själv få sota Ulvhult 1.29
180111 Beslutsattestanter Personal 2018
180111 Beslutsattestanter Kommunråd o kommunchef
180111 Beslutsattestanter Räddning 2018
180111 Beslutsattestanter Info o kansli 2018
180111 Beslutsattestanter Fastigheter 2018
180111 Beslutsattestanter Ekonomi 2018
180111 Beslutsattestanter Digitalisering

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§6

Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss
(2017 KS0244)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya kvalitetsnivåerna för nyckeltalet "Andel
godkända elever SFI".

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktige 2017-09-14 beslutade fullmäktige att nyckeltalet för SFI skulle
återremitteras för att se över nivåerna. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att nuvarande
kvalitetsnivåer Röd: 0-20 % Gul: 21-29 % Grön: 30-100 % ändras till Röd: 0-25 % Gul: 2644 % Grön 45-100 %.

Handlingar i ärendet





§6 KSAU Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss
§125 KF Ändring av nyckeltal - barn- och ungdomsnämnden
§146 BUN Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI
Ärendebeskrivning Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§7

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen
utmed lekplats i Torup
(2017 KS0352)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige belutar att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om farthinder på Ringvägen i Torup. I motionen
föreslås att en berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att uppföra
en vägbula eller någon annan typ av farthinder på Ringvägen vid lekplatsen i Torup.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag på svar på motionen och föreslår att den ska
avslås.

Handlingar i ärendet








§8 KSAU Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed
lekplats i Torup
§112 SBN Motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i
Torup
Motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup
§136 KF Inkomna motioner
§296 KSAU Motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats
i Torup
Tjänsteskrivelse från SBK- - Motion angående uppförandet av farthinder på
Ringvägen utmed lekplats i Torup
Information om fartdämpande blomlådor - Låt gata blomma

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att kommunstyrelsen godkänt följande
omröstningsordning:
Den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
Den som bifaller Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 10 JA-röster och 1 NEJ-röst finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till detta
protokoll.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-01-30
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §7
Ärende:

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup,
2017 KS0352
Omröstningslista(or)

Anse motionen besvarad eller bifalla motionen
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Andreas Algerbo (C), ledamot
Johan Edenholm (KV), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Micael Arnström (S), ersättare
Maria Hedin (S), ersättare
Stina Isaksson (SD), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Nej

Avstår

X
1

0
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§8

Översiktsplan för Hylte kommun - Beslut om samråd
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av samrådshandlingen och beslutar att ställa ut förslag till ny
översiktsplan för Hylte kommun för samråd.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen. 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” och sju
fokusområden för det fortsatta arbetet formulerades:
- En tydlig utvecklingsstruktur
- Effektiva kommunikationer
- Attraktiva boende- och livsmiljöer
- Ett livskraftigt näringsliv
- Energi och resurser för framtiden
- Levande natur- och kulturmiljöer
- Beredskap för risk och sårbarhet
I arbetet med översiktsplanen har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram och ett antal
ställningstaganden gjorts för kommunens fortsatta utveckling, vilket diskuterats och godkänts
av den brett sammansatta styrgruppen för översiktsplanen. Samrådshandlingen består av tre
delar, samt inledning och bilagor:
- Del 1 – Fokusområden
- Del 2 – Genomförande och konsekvenser
- Del 3 – Kartor och vägledning
Det övergripande ställningstagandet som görs i översiktsplanen är den utvecklingsstruktur
som formuleras för kommunen, vilken tar sin utgångspunkt i behovet av att få tillgång till en
större arbetsmarknadsregion för att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och
näringslivskommun. Genom att samordna och förstärka kommunikationerna i en stark
struktur där bebyggelse, kollektivtrafik och service samordnas, kan tillgången till en större
arbetsmarknadsregion förbättras så att det blir lättare för företagen att få tag i den kompetens
som behövs och för Hylteborna att få tillgång till fler jobb och utvecklingsmöjligheter.
Genom att utveckla attraktiva bytesplatser i stråken till mindre orter och landsbygd förbättras

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

förutsättningarna för utveckling och attraktivitet i hela Hylte. Målet är en långsiktig
befolkningsutveckling för att kunna hålla en hög servicenivå i hela kommunen.
Fem åtgärder som kräver större investeringar ingår i utvecklingsstrukturen. Det är en
infrastruktursatsning, tre kollektivtrafiksatsningar och en kollektivtrafikomläggning.
Planförslaget föreslås gå ut på samråd under perioden 28 februari – 28 april 2018 i form av en
bred dialog med allmänhet, organisationer, myndigheter och andra berörda och intresserade.
Översiktsplanen berör alla som idag eller i framtiden bor och verkar i kommunen. Med så
många berörda är det många olika kunskaper, intressen och synpunkter som ska vägas
samman i översiktsplanen. Med utgångspunkt från intentionerna i den kommunikationsplan
för översiktsplanen som antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 146 förslås
att översiktsplanen samråds brett under två månader, och att dialogen med allmänheten sker i
alla kommunens tätorter så att så många som möjligt kan ta del av materialet och lämna
synpunkter.
Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och planen bearbetas med utgångspunkt från
dessa. Därefter ställs översiktsplanen ut igen för att ge alla möjlighet att tycka till om det
reviderade planförslaget. Planförslaget justeras sedan och kan därefter gå upp för antagande i
kommunfullmäktige. Antagande är beräknat till våren-sommaren 2019.

Handlingar i ärendet





§9 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun - Beslut om samråd
Tjänsteskrivelse Beslut om samråd av översiktsplan
ÖP KARTBILAGA KS 2018-01-30
ÖP SAMRÅDSHANDLING KS 2018-01-30

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av samrådshandlingen och beslutar att ställa ut förslag till ny
översiktsplan för Hylte kommun för samråd.

Yrkande
Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Krister Mattsson (S)
och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Översiktsplanerare
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§9

Uppföljning granskning 2014 avseende IT verksamheten/säkerheten
på kommunen
(2017 KS0427)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets svar i ärendebeskrivningen
och skickar detta till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har ställt en fråga kring uppföljningen av den granskning som gjordes 2014 kring
kommunens IT-verksamhet/-säkerhet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på svar. Förslaget finns i
ärendebeskrivningen.

Handlingar i ärendet






§10 KSAU Uppföljning granskning 2014 avseende IT verksamheten/säkerheten på
kommunen
Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning IT-verksamhet/-säkerhet
Svar till revisionen kring uppföljning granskning IT-verksamhet/säkerhet v.2
§244 KS Uppföljning granskning 2014 avseende IT verksamheten/säkerheten på
kommunen
Fråga angående granskningen 2014 IT verksamheten-säkerheten på kommunen

Beslutet skickas till
Revisionen
Information- och kanslienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§10

Granskning Lönehanteringsprocessen
(2017 KS0424)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande från kommunledningskontoret och
skickar det vidare till revisonen.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
lönehanteringsprocessen i Hylte kommun. Syftet med uppdraget är att bedöma om den interna
kontrollen avseende granskade delar i lönehanteringen i kommunen är tillräcklig.

I revisonens rapport finns en slutlig bedömning och rekommendationer som kommenteras i
ärendebeskrivningen.

Handlingar i ärendet






§11 KSAU Granskning Lönehanteringsprocessen
Tjänsteskrivelse - Yttrande över revisonrapport "granskning av
lönehanteringsprocessen"
Yttrande över revisionsrapport" granskning av lönehanteringsprocessen"
Missiv Granskning lönehanteringsprocessen Hylte kommun
Granskningsrapport lönehanteringsprocessen Hylte kommun

Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomichef
Personalchef
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§11

Gislaveds kommun Ks §327 Samverkansformer emellan kommuner
(2017 KS0473)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar svara Gislaveds kommun att Hylte kommun ser positivt på att
kunna samverka på olika sätt med Gislaveds kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun har skickat ett brev till kommuner i Jönköpings län
och angränsande kommuner till Gislaved om samverkan/samarbeten inom olika
verksamhetsområden.

Handlingar i ärendet





§12 KSAU Förfrågan från Gislaveds kommun om samverkansformer
Tjänsteskrivelse Förfrågan från Gislaveds kommun om samverkansformer
Gislaveds kommun Ks §327 Samverkansreformer mellan kommuner
Brev över samverkansformer mellan kommuner daterat 31 oktober Ks §327
[2017HY29444] (3/3)

Beslutet skickas till
Gislaveds kommun
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§12

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande
(2018 KS0054)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det tillfälliga bidraget för 2017 på 653 814 kr används för att
täcka IFO barn och ungas kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen för
bidraget utifrån redovisade kostnader.
I det fall redovisade kostnader inte motsvarar bidragsbeloppet används resterande del till
avveckling av Hylte kommuns eget HVB-boende.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i Höständringsbudgeten för 2017 att tilldela kommunerna ett tillfälligt
bidrag på 390 miljoner kronor. Pengarna fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån hur
många inskrivna asylsökande unga som fanns i respektive kommun den 1 juli 2017. Bidraget
betalas ut till kommunerna under december månad och ska kostnadsföras på 2017. Bidraget
motsvarar ungefär 50 000 kr per person 2017 och ytterligare 25 000 kr per person för 2018.
Syftet med bidraget är att göra det möjligt för kommunen att låta de ensamkommande unga i
asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den
kommun där de vistas.
Hylte kommuns andel av det tillfälliga bidraget är 653 814 kr för 2017. Det är upp till varje
kommun att besluta hur bidraget ska användas eftersom behov och förutsättningar kan skilja
sig åt mellan olika kommuner.
Hylte kommun har ett antal ungdomar i målgruppen varav två med LVU (lag om vård av
unga) liknande förhållanden. Där är ansökningar om ersättning för dessa kostnader skickade
till Migrationsverket men inga beslut är tagna än. Om inte Migrationsverket beviljar
ersättning skulle det mesta av bidraget behöva täcka kostnaderna för placeringarna.
Utöver dessa väntar tre unga på beslut under tiden de är placerade i familjehem eller på HVBhem (hem för vård och boende). Eftersom de är över arton år får kommunen ingen
schablonersättning för dem och det finns ingen annan möjlig ersättning att ansöka om. Därför
bör delar av bidraget täcka kostnaden för de tre unga placerade i familjehem respektive HVBhem om inte hela bidraget går till att täcka kostnaden för de LVU-liknande placeringarna.

Handlingar i ärendet



§13 KSAU Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande
Tjänsteskrivelse - Använding tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Barn- och ungdomskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§13

Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför
ekonomienhetens verksamhet
(2018 KS0055)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar beräkningsmodellen för timdebitering för ekonomienhetens
konsultinsatser.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten utför ibland konsultinsatser som bör debiteras. Det handlar om
konsultinsatser både inom och utanför enhetens ordinarie verksamhet. Insatsen som krävs i de
olika fallen kan vara olika men utgångspunkten bör vara densamma oavsett vad det gäller för
konsultinsats. När det gäller en konsultinsats inom ordinarie verksamhet beräknas timma för
timma. Ett exempel är förvaltning av donationsfonderna. När det gäller debitering av insatser
utanför ordinarie verksamhet debiteras en timmas förberedelsetid per debiterad timma. Här är
ett exempel konsultinsatser för externa utbildningar.
För att det ska vara en enhetlig debitering har en beräkningsmodell tagits fram.
Utgångspunkten för modellen är ekonomienhetens genomsnittliga månadslön uträknad per
timma inklusive personalomkostnader. Beloppet räknas upp med 30 procent för
overheadkostnader, till exempel kostnader för telefon, IT och utbildning.
Inför varje år uppdateras den genomsnittliga lönen samt personalomkostnaderna.
För 2018 blir det 429 kr per timma för konsultinsatser inom ordinarie verksamhet och 858 kr
för insatser utanför ordinarie verksamhet.

Handlingar i ärendet



§14 KSAU Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens
verksamhet
Tjänsteskrivelse - Beräkningsmodell för timdebitering ekonomienheten

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beräkningsmodellen för timdebitering för ekonomienhetens
konsultinsatser.

Yrkande
Micael Arnström (S) yrkar att ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut
med ändringen att ärendet går vidare till kommunfullmäktige. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med ändringen att ärendet
går vidare till kommunfullmäktige.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§14

Debitering av förvaltningsarvode donationsfonder
(2018 KS0056)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för att undersöka lagligheten i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten hanterar förvaltning av ett antal donationsfonder. Förvaltningen bör
debiteras fonderna utifrån tidigare antagen beräkningsmodell för timdebitering. Kostnad per
timma 2018 beräknas till 429 kr.
För en korrekt debitering har en bedömning av tidsåtgång för förvaltningen per fond. En
bedömning har gjorts där den största fondens förvaltning beräknas till 18 timmar och de
minsta fondernas förvaltning beräknas till 0,5 timma. I tabellen nedan finns en
sammanställning över fonderna och vilken tidåtgång som beräknas för respektive fond.
Stiftelse och ändamål
Eget kapital bokslut 2016 Timmar Förslag
Social Samfond, stiftelse 1
373 979,00
5,0
2 145,00
Johan och Sofia Johanssons stiftelse
41 669,00
0,5
214,50
Matilda och Bernhard Nilssons stiftelse
16 659,00
0,5
214,50
Mårten Rydéns stiftelse
1 861,00
0,5
214,50
Anders Johanssons stiftelse
9 630,00
0,5
214,50
Selma och Manne Petterssons stiftelse
10 900,00
0,5
214,50
Sigrid Anderssons stiftelse
10 587,00
0,5
214,50
Lars Emil Nilssons stiftelse
1 938,00
0,5
214,50
Olga Bengtssons stiftelse
2 178,00
0,5
214,50
Sally och Karl Karlssons stiftelse
10 074,00
0,5
214,50
Hulda Larssons stiftelse
221 812,00
2,0
858,00
Betsy och Edvin Edenholms stiftelse
154 818,00
2,0
858,00
Stiftelsen Hylte kommuns skolfond
320 556,00
5,0
2 145,00
Stiftelsen Bröderna Andersson
3 084 368,00
18,0
7 722,00
Syskonen Andersson i Fängseds
Donationsfond
827 293,00
14,0
6 006,00

Handlingar i ärendet



§15 KSAU Debitering av förvaltningsarvode donationsfonder
Tjänsteskrivesle - Förvaltningsarvode för donationsfonder

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beräkningen av timmar för debitering av förvaltningsarvode
donationsstiftelserna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka lagligheten i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§15

Köp av fastighet - Sjögård 1:213 Torup
(2017 KS0497)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra markköpet för Sjögård 1:213.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att rusta upp gångvägen Öster om Sjögårdssjön ner mot
Torups badplats. Den befintliga gångvägen ska asfalteras och belysning ska i ordningsställas.
En bit av gångvägen ligger i dag på markområdet Sjögård 1:213 som ägs av Jako Tryckeri
AB. Om kommunen ska asfaltera och belysa sträckan bör marken vara i kommunens ägo.
Areal: 4381 m2. Priset för marken är 172 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen köper marken.

Handlingar i ärendet





§16 KSAU Köp av fastighet - Sjögård 1:213 Torup
§116 SBN Markköp - Sjögård Torup
Markköp Torup, Sjögård 1:213
Primärkarta

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§16

Köp av fastighet i Hyltebruk
(2018 KS0064)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av Bofast AB för 8.0
miljoner kronor. Finansiering sker via investeringsbudgeten 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunledningskontoret ska till kommunfullmäktige presenterar helhetsplanen gällande
verksamheters flytt och aktuella hyreskontrakt när det gäller verksamhet i Gamla Real och
Forum samt planerade verksamheter i Tryckeriet.

Beskrivning av ärendet
Detta ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande.
Bofast AB har meddelat att de har för avsikt att sälja Forum i Hyltebruk. Eftersom Hylte
kommun är den största hyresgästen i fastigheten har bolaget därför frågat kommunen om det
finns ett intresse att förvärva fastigheten. Hylte kommun har därför låtit Värderingsinstitutet
göra en oberoende värdering av fastigheten. Fastigheten ligger centralt i Hyltebruk och
innehåller idag biograf och kommunfullmäktigesal och restaurang samt verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet






Ärendebeskrivning ärende 16 - KS
Bilaga 1 - Värdering Hylte Västra Hylte 1:184
Bilaga 2 Ekonomisk beräkning
Bilaga 3 Externa hyreskostnader
Bilaga 4 - Arbetsplatser i kommunala kontorslokaler

Yrkande
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Micael
Arnström (S) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av Bofast AB för 8.0 miljoner
kronor. Finansiering sker via investeringsbudgeten 2018.
Anna Roos (C) och Johan Edenholm (KV) yrkar avslag till Ronny Löfquists yrkande.
Johan Edenholm (KV) yrkar: Kommunledningskontoret ska till kommunfullmäktige
presenterar helhetsplanen gällande verksamheters flytt och aktuella hyreskontrakt när det
gäller verksamhet i Gamla Real och Forum samt planerade verksamheter i Tryckeriet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bo-Gunnar Åkesson (M) med instämmande av Andreas Algerbo (C) yrkar: Jag yrkar på
återremiss vad gäller förvärv av fastigheten Forum, Hyltebruk. Skälet därtill är att jag anser
beslutsunderlaget för ett beslut i frågan är för litet.
Ajournering
Mötet ajourneras 09:25-09:45.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan yrkandet från Ronny Löfquist m.fl. mot yrkandet från Anna Roos
m.fl. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Ronny Löfquist
m.fl.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt yrkandet Ronny Löfquist m.fl. röstar JA.
Den som röstar enligt yrkandet från Anna Roos m.fl. röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 7 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt yrkandet från Ronny Löfquist m.fl. Omröstningsresultat finns som bilaga till
protokollet.
Reservation:
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Johan Edenholm (KV)
reserverar sig och lämnar följande skriftliga reservation:
Vi reserverar oss mot beslutet att förvärva Forum då vi tycker att beslutsunderlaget är
bristfälligt.
Hylte kommun fick förfrågan om att förvärva fastigheten under tidig höst och en värdering
gjordes som är daterad i oktober. Värderingen beskriver knapphändigt statusen på
byggnaden och saknar en energideklaration. Det borde ha funnits tid att ta fram en
lokalförsörjningsplan/plan för vilka verksamheter som har lokalbehov och vilka specifika
behov/anpassningar som behövs. Vi saknar en plan för nyttjande av fastigheten, vilket medför
att det är omöjligt att överblicka vilka framtida investeringar/anpassningar som behövs för
att göra fastigheten ändamålsenlig.
Vi saknar en korrekt ekonomisk kalkyl som inte bara speglar nuvarande situation utan även
en beräkning för kommande inkomster/utgifter (detta då hyresavtal för SFI och HVB-hem är
uppsagda).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vi saknar även andra alternativ till att lösa trångboddheten i kommunhuset för att ha ett
alternativ till inköpet.
Beslutsgång forts.
Ordförande frågar sist om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Johan Edenholms yrkande
om komplettering. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §16
Ärende:

Köp av fastighet i Hyltebruk, 2018 KS0064

Omröstningslista(or)

Bifall eller avslag till yrkande
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Andreas Algerbo (C), ledamot
Johan Edenholm (KV), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Micael Arnström (S), ersättare
Maria Hedin (S), ersättare
Stina Isaksson (SD), ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

0
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§17

LUPP 2018
(2017 KS0470)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt arbets- och näringslivskontoret, med stöd av
kommunledningskontoret och i samråd med barn- och ungdomskontoret och social
hållbarhetsstrateg från Region Halland att genomföra enkätundersökning och analys av LUPP
2018.
Kommunstyrelsen beslutar att enkätundersökningen LUPP ska genomföras vart tredje år.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 5 december kommunledningskontoret i uppdrag att
ta fram ett förslag på hur enkätundersökningen LUPP ska genomföras och vilken del eller
delar av organisationen som ska arbeta med projektet.
LUPP är en ungdomsenkät som ska användas som verktyg för att ta reda på hur ungas
livssituation ser ut lokalt. Enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och
demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid,
och hur de ser på sin egen framtid.
Kommunledningskontoret föreslår att arbets- och näringslivskontoret samordnar arbetet
tillsammans med social hållbarhetsstrateg från Region Halland. Arbets- och
näringslivskontoret genomför enkätundersökningen i samråd med barn- och ungdomskontoret
och rektor på Örnaskolans högstadium.
Analysen av enkäten genomförs av arbets- och näringslivskontoret och jämförs med 2014 års
undersökning. Kommunledningskontoret är behjälpliga med resurser i form av kunnig
personal inom områdena statistik, kommunikation och offentlig förvaltning. Resultatet
återrapporteras till kommunstyrelsen arbetsutskott våren 2019. Arbets- och näringslivs-, barn
och ungdoms- och omsorgsnämndens presidier delges informationen. Representanter från den
politiska organisationen presenterar tillsammans med arbets- och näringslivskontoret
resultatet för eleverna på Örnaskolans högstadium senast den 30 april 2019.
Kommunledningskontoret föreslår att enkätundersökningen LUPP genomförs vart tredje år
för att ge chans åt alla ungdomar som går på Örnaskolans högstadium att besvara enkäten.

Handlingar i ärendet




§22 KSAU LUPP 2018
Tjänsteskrivelse - genomförande LUPP 2018
§367 KSAU LUPP 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt arbets- och näringslivskontoret, med stöd av
kommunledningskontoret och i samråd med barn- och ungdomskontoret, att genomföra
enkätundersökning och analys av LUPP 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att enkätundersökningen LUPP ska genomföras vart tredje år.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar att arbetet ska ske i samråd med social hållbarhetsstrateg från Region
Halland.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet från Anna Roos.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§18

Förstudie Örnaskolans kök
(2017 KS0402)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedning med målsättningen att
genomföra investeringen 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 3 oktober att bevilja medel för en förstudie för
undersöka vilka praktiska insatser som krävs vid en renovering av Örnaskolans kök. Denna
förstudie är nu gjort.

Handlingar i ärendet








§189 KS Begäran om medel - Förstudie Örnaskolans kök
Ny transportväg mellan disk ver 2.pdf
Kostnadsbedömning för renovering av Örnaskolans centralkök
Utredning Örnaskolans kök_180112_JP.PDF
Fuktutredningsrapport 2017-10-15 10_22_50.757.pdf
171129 Skissförslag ombyggnad centralkök, del 1 (A3).pdf
171129 Skissförslag ombyggnad centralkök, del 2 (A3).pdf

Yrkande
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C) och Stina
Isaksson (SD) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedning
med målsättningen att genomföra investeringen 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet från Ronny Löfquist
m.fl. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§19

Presentation Granskning leverantörsfakturor
(2017 KS0246)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna tillsammans med Rebecca Lindström från PwC presenterar resultatet av en
granskning av leverantörsfakturor som gjordes under 2017.

Handlingar i ärendet


Granskning av leverantörsfakturor Hylte kommun (slutlig).pdf

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§20

Information från Integration Halland
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Emma Gröndahl och Emma Thor från Integration Halland informerar hur arbetet i Integration
Halland går.
Integration Halland är ett ESF-projekt som pågår 2015-2018 med inriktning mot . ESF står för
Europeiska socialfonden. I projektet samverkar de sex halländska kommunerna för att
förenkla nyanländas väg in på arbetsmarknaden. Riktade aktiviteter genomförs parallellt med
att en kunskapsplattform byggs upp.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§21

Övriga ärenden
(2018 KS0013)

Beskrivning av ärendet
Svar på fråga om Meetings
Kommunsekreteraren svarar på en fråga från ett tidigare kommunstyrelsesammanträde om
antal rader i Meetings.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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