
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S) § 94-115, 
117-125

Maria Johansson Arnström § 116

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Gunnel Johansson (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-05-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande) §§94-115, §§117-125, Maria Johansson 
Arnström (S) (1:e vice ordförande) §§94-104, §§106-125, Anna Roos (C) (2:e 
vice ordförande), Johan Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm 
(KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Gunnel Johansson (S), 
Anders Bertilsson (SPI) §§110-125, Lisa Mogren (V), Karin Åkesson (C) §§94-
109, Alexander Engman (L) §105, §116

Ej tjänstgörande ersättare Anders Bertilsson (SPI) §§94-109
Stina Isaksson (SD)
Alexander Engman (L) §§94-104, §§106-115, §§117-125

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef) §§94-95
Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Kerstin Thörner (Utredare)
Mattias Leijon (Laholmsbuktens VA) §96
Elisabeth Johansson (Säkerhetssamordnare) §96
Dennis Dukan (Projektchef) §96

Utses att justera Gunnel Johansson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§94-125
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Du hittar de handlingar som har 
varik KS underlag på 
kommunens hemsida. Tänk på 
att handlingarna kan skilja sig 
från det slutliga beslutet.

Klicka på denna länk för att 
komma till KS kallelser.

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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ÄRENDELISTA
§94 Val av justerare

§95 Godkännande av ärendelista

§96 Information och rapporter

§97 Delegeringsredovisning

§98 Meddelanden

§99 Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland

§100 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod

§101 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun

§102 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum

§103 Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen

§104 Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg

§105 Nyttjande av KF-reserv

§106 Organisation för tillväxtfrågor

§107 Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet

§108 Digital strategi

§109 Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar 
som nattvandrar

§110 Återredovisning motioner

§111 Avräkning barn- och elevantal

§112 Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 4 månader

§113 Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 4 månader

§114 Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 4 månader

§115 Marknadsföring av Hylte kommun i samband med golf-SM i Rydöbruk

§116 Bidrag renovering klubbstuga – Unnaryds GoIF

§117 Begäran om medel: LSS-boende

§118 Begäran om medel: Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019

§119 Resultatbalansering och ianspråktagande av medel

§120 Kollektivtrafikplan 2019

§121 Dataskyddsombud

§122 Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd

§123 Tillförordnad barn- och ungdomschef

3 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§124 Köp av fastighet i Hyltebruk

§125 Övriga ärenden
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§94

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Gunnel Johansson (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
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§95

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändring:

- Ärendet Köp av fastighet i Hyltebruk utgår.
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§96

Information och rapporter 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Presentation av ärenden
Ansvariga handläggare presenterar ett urval av ärenden på dagens ärendelista.
 
Besök från Laholmsbuktens VA
Mattias Leijon från Laholmsbuktens VA (LBVA) berättar om arbetet med utredningen kring 
regional VA-samverkan.

Handlingar i ärendet
 Presentationer KS 29 maj 2018
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§97

Delegeringsredovisning 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

- Delegering ansökan om bygdemedel - Hylte hembygdskrets
- Ansökan om att få sota själv
- Ansökan om att få sota själv
- Delegeringsbeslut anställningar april 2018
- Delgeringsbeslut Ansökan om kulturarvstöd
- Delegeringsbeslut utlämnande av allmänna handlingar
- Delegeringsbeslut eldningsförbud
- Redovisning anställningar april 2018
 

Handlingar i ärendet
 Delegering ansökan om bygdemedel - Hylte hembygdskrets
 Ansökan om att få sota själv
 Ansökan om att själv få sota
 Delegeringsbeslut Ansökan om kulturarvsstöd 2018
 Delegeringsbeslut utlämmande av allmänna handlingar
 Delegeringsbeslut Eldningsförbud
 Redovisning anställningar april 2018
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§98

Meddelanden 
(2018 KS0007)

 
Inga meddelanden på dagens sammanträde.
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§99

Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland 
(2018 KS0169)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet 
för 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för Samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2017.

Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl.a. verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 
bättre.

Handlingar i ärendet
 §129 KSAU Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 Tjänsteskrivelse ansvarsfrihet för samordningsförbundet
 Årsredovisning
 Bilaga årsredovisning
 PM Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende räkenskapsår 2017
 Revisionsberättelse för 2017 - Samordningsförbundet

10 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
(2016 KS0298)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Rådgivande organ:
Råden behålls i nuvarande form. Ett utvecklingsarbete med syfte att tydliggöra rådens 
uppdrag, funktion och roll måste genomföras. Rådens reglementen bör revideras.
 
KF-val
Uppdraget som representanter i kommun- och regionledningsforum styrs via 
överenskommelsen kring kommun- och regionledningsforum (f.d. kommunberedning), därför 
ska kommunfullmäktige inte göra val till kommun- och regionledningsforum.
 
Uppdragen till styrgruppen för gymnasiesamverkan ska väljas av kommunfullmäktige.
 
Uppdraget som representant i entreprenörsregionens styrelse ska kommunfullmäktige inte 
välja eftersom det är styrt av avtal.
 
Uppdraget som representant på entreprenörsregionens utvecklingsstämma ska 
kommunstyrelsens välja.
 
Uppdraget som representant till kommuninvest ska kommunfullmäktige välja.
 
Uppdraget som representant i styrelsen för samordningsförbundet ska kommunfullmäktige 
ska välja.
 
Uppdrag som representant till samordningsförbundets årsstämma ska kommunfullmäktige 
välja.
 
Partistöd
Partistödet kopplas till prisbasbelopp. Mandatstödet fastställs till 27,5 %. Grundstödet 
fastställs till 33 % av prisbasbeloppet.
 
Ersättningsreglemente
Kommunrådets arvode höjs från 50% till 80 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes arvode höjs från 30% till 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode.
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Ordförande i bostadsstiftelsen Hyltebostäder höjs från 15% till 20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode.
 
Årsarvodet till tillsynsnämndens ledamot på 2% tas bort.
 
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs till 10 % av kommunstyrelsens ordförande.
 
Det kommer inte bli någon förändring i följande ärenden:
- Kompetenscentrum
 -Kulturskolan
- Skuldsanering
- Eget vaktmästeri
- HVB-hem
- Strategiska tjänster
- Alkoholtillsyn
- Bostadsanpassning
- Försäljning av villatomter

Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för organisationsöversynen inför ny mandatperiod har haft sitt sista möte och har 
lämnat över ett protokoll för vidare hantering i kommunfullmäktige. Styrgruppen valde att 
redogöra vad varje parti tycker i de frågor som har varit uppe i styrgruppen.
 
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 8 maj 2018 att ge kommunledningskontoret får 
i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad 
som ingår i ordförandes och vice ordförandes uppdrag. Instruktionen ska kunna beslutas i 
kommunfullmäktige vid kommunfullmäktiges möte i november. Arbetsutskottet beslutade 
också den utredning som har gjorts tidigare om sammanträdesersättning läggs som 
meddelande till arbetsutskottets sammanträde 15 maj 2018 samt att ärendet om 
Ungdomsfrågor tas med på ärendelistan till arbetsutskottets sammanträde 5 juni 2018.
 

Handlingar i ärendet
 §130 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 §6 Styrgrupp Org.översyn Förslag på organisationsförändringar inför nya 

mandatperioden
 Utredning rådgivande organ slutgiltig2.pdf
 Utredning rådgivande organ Hylte kommun bilaga
 Kostnader för rådgivande organ
 Ersättningsreglemente
 Lista arvode 2018 (bilaga ersättningsreglemente)
 Svar från KLG kring små uppdrag organisationsöversyn (för- och nackdelar)
 Svar från KLG om strategiska tjänster
 Plus-minus organisationsöversyn.docx
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 Ärendebeskrivning Ersättningsreglemente
 Arvodesersättningar - tabell
 HFD mål 4176-15 - Ersättning till årsarvoderad förtroendevald
 Utredning partistöd - Omvärldsanalys med jämförbara kommuner
 Komplettering partistöd-tabell
 Ärendebeskrivning Demokrati
 Ärendebeskrivning KF-val

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet slås ihop till ett råd.
 
Johan Edenholm (KV) yrkar: Partistödet ska vara oförändrat. I övriga frågor bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Oppositionsråd byts ut mot kommunråd som redaktionell ändring.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  Omröstning 
begärs och verkställs efter följande omröstningsordning godkänns:
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Anna Roos yrkande röstar NEJ.
 
Resultat 
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot Johan Edenholms yrkande 
om partistöd. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar sist om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut i 
övriga delar, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör.
 
Reservation
Johan Edenholm och Bo-Gunnar Åkesson reserverar sig till förmån för Johan Edenholms 
yrkande.
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Protokollsanteckning
Anders Bertilsson (SPI) lämnar följande protokollsanteckning:
Vill till protokollet ha fört att jag inte delar majoritetens mening om

- förändring av partistödet
- höjningen av procentsatsen från 50 % till 80 % för vice kommunalrådet.
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §100
Ärende: Organisationsöversyn inför ny mandatperiod,  2016 KS0298

Omröstningslista(or)
Rådgivande organ

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Maria Johansson Arnström (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Johan Edenholm (KV), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Jerzy Golowkin (-), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ersättare X
Lisa Mogren (V), ersättare X
Karin Åkesson (C), ersättare X
Resultat 6 5 0
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§101

Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i 
Hylte kommun 
(2017 KS0408)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för otillåten påverkan som riktas mot 
förtroendevalda i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda har en viktig roll i den representativa demokratin som företrädare för 
medborgarna. Förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda i stat, kommun och 
landsting/region utgör därför ett allvarligt hot mot demokratin. Riktlinjerna utgör ett stöd 
gällande agerande och åtgärder som bör vidtas av och för förtroendevalda som drabbas av 
olika former av hot och våld.

I samband med revideringen ändras titeln ”Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Hylte kommun” till ”Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 
kommun”.

Handlingar i ärendet
 §131 KSAU Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 Revidering av riktlinjer vid hot och våld som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 Riktlinjer hot och våld  Portaldokument
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§102

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum 
(2018 KS0190)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överenskommelse om kommun- och 
regionledningsforum. Överenskommelsen börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande överenskommelse om kommunberedningen utarbetades inför regionbildningen 
2011. Överenskommelsen reviderades i smärre tekniska delar i samband med den nuvarande 
mandatperiodens inledning 2015.

Kommunberedningen diskuterade beredningens funktion och uppdrag i samband med sina 
utvecklingsdagar i januari 2018 och kom då fram till att överenskommelsen om 
kommunberedning ska omarbetas för att bättre spegla det uppdrag ett sådant 
regionövergripande forum bör ha. Kommunberedningen kom också fram till att en 
överenskommelse som tas av länets kommuner och Region Halland ska kompletteras med en 
intern arbetsordning. Kommunberedningen gav i uppdrag till en arbetsgrupp att utarbeta ett 
förslag till ny överenskommelse och underlag till en intern arbetsordning. Arbetsgruppen 
bestod av kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl-Fredrik Graf, regionstyrelsens 2:e 
vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson med biträde av Varbergs kommundirektör Carl 
Bartler och Region Hallands direktör Nina Mårtensson.

Förslaget presenterades vid kommunberedningens möte den 28 mars 2018 och då beslutades 
att förslaget till överenskommelse för kommun- och regionledningsforum skulle översändas 
till länets kommuner och Region Halland för beslut.

Den uppdaterade överenskommelsen innebär bland annat:

En ny syftesformulering har utarbetats som innebär att;

Kommun- och regionledningsforumets arbete syftar till att bidra till goda 
utvecklingsmöjligheter för invånarna i Halland.

Forumet är en arena som bidrar till att skapa tillit och öppenhet mellan parterna för ett gott 
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samarbetsklimat i Halland.

Forumets arbete ska i första hand ta sikte på långsiktiga utvecklingsfrågor och ett starkt 
halländskt regionalt ledarskap.

Ett klargörande av gränserna mellan för Halland viktiga strategiska frågor och rena 
taktiska/operativa frågor.

Tydliggörande av konstruktionen kring gemensamma politiska styrgrupper.

Ett nytt förslag till namn som bättre speglar forumets uppdrag.

Förslaget till ny överenskommelse föreslås gälla från den 1 januari 2019.

Handlingar i ärendet
 §132 KSAU Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
 Tjänsteskrivelse Överenskommelse kommun- och regionledningsforum
 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum. Plats för 

kommunfullmäktiges beslut
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§103

Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen 
(2018 KS0209)

Beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 520 000 kr i investeringsmedel för asfaltering av en 
del av Gamla Nissastigen i Hyltebruk. 
 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 178 388 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.
 

Beskrivning av ärendet
En del av Gamla Nissastigen är i stort behov av att iordningställas. Nästan hela asfalten är 
förstörd från Stora Ensos kontor upp till Nissastigen, V.26 (ca 1613 m). Bredden på vägen 
måste justeras, då vägen på visa sträckor är bredare än på andra. Vägen kommer att avsmalas 
med att omasfaltera och måla hela linjer för att separera gång och cykelväg fram till AJ-
produkter. Att separera  och bilväg är en trafiksäkerhetshöjandeåtgärd.
 
Att asfaltera om delar av Gamla Nissastigen med gång- och cykelväg kommer att kosta 1 520 
000 kr. Samhällsbyggnadsnämnden har i projektinvestering för asfalt 2 000 000 kr i år. 
Tillskjuts inte medel kommer nämnden behöva prioritera mellan Gamla Nissastigen och 
övriga insatser.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 520 000 kr från Kommunfullmäktige för asfaltering av en 
del av Gamla Nissastigen i Hyltebruk och 178 388 kr per år för ökade kapitalkostnader vid 
aktivering.

Handlingar i ärendet
 §152 KSAU Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen
 §27 SBN Begäran om medel för asfaltering G: Nissastigen i Hyltebruk
 Begäran om medel för asfaltering G: Nissastigen
 Karta G:Nissastigen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 1 520 000 kr i investeringsmedel för 
asfaltering av en del av Gamla Nissastigen i Hyltebruk. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 178 388 kr per år för ökade 
kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna läggs i ofördelade kapitalkostnader under KS till 
investeringen är driftsatt.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut ändras till: 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 178 388 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
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§104

Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg 
(2018 KS0210)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå samhällsbyggnadsnämnden 400 000 kr för att 
iordningställa Ivars väg i Södra Ekeryd, Hyltebruk.
 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 46 944 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.
 
Vägen ska inte avslutas med planerad vändplan.

Beskrivning av ärendet
Decon har köpt fastigheterna bakom sin gamla fabrik i Ekeryd och har det senaste året 
renoverat och byggt ut för att om några månader inviga helt nya produktions- och 
kontorslokaler. Företaget har den senaste tiden växt mycket kraftigt och har en fortsatt ökad 
tillväxt att vänta framöver. Logistiken har alltid varit ett problem vid den gamla fabriken och 
det är också en anledning till att man väljer att satsa i nya lokaler. Vägen som borde 
iordningställas fram till deras fastighet kommer att underlätta deras transporter och göra 
trafiken inom området säkrare för både anställda och besökare.
 
Halva Ivars väg är asfalterat och det finns gatubelysning. Andra halva (ca 176 m) är en 
skogsväg som ska iordningställas och vändplanen behöver göras om. Även belysning saknas 
på sträckan. För att iordningställa vägen och belysning behövs 400 000 kr.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 400 000 kr från Kommunfullmäktige för att iordningställa 
Ivars väg i Södra Ekeryd, Hyltebruk och 46 944 kr per år för ökade kapitalkostnader vid 
aktivering. Nämnden föreslår också att vägen inte avslutas med planerad vändplan.

Handlingar i ärendet
 §153 KSAU Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 §28 SBN Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 Fotokarta Ivars väg
 Karta Ivars väg

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå samhällsbyggnadsnämnden 400 000 kr 
för att iordningställa Ivars väg i Södra Ekeryd, Hyltebruk.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 46 944 kr per år för ökade 
kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna läggs i ofördelade kapitalkostnader under KS till 
investeringen är driftsatt.  
 
Vägen ska inte avslutas med planerad vändplan.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut ändras till: 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 46 944 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
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§105

Nyttjande av KF-reserv 
(2018 KS0201)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela 8.0 miljoner från KF reserv till barn- och 
ungdomsnämnden.
 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fördela 2.6 miljoner från Skolverket för ”Likvärdig skola” till 
barn- och ungdomsnämnden.
 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 5.5 miljoner av redan erhållna etableringsmedel till 
barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
I majoritetens budget för 2018 avsattes en reserv under kommunfullmäktige för att möta 
eventuella behov och/eller satsningar för 2018. Framtid Hylte kommer på sammanträdet 
presentera förslag på hur KF reserv ska användas under 2018.

Handlingar i ärendet
 §134 KSAU Nyttjande av KF-reserv
 Ärendebeskrivning nyttjande av KF-reserv

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 8.0 miljoner från KF reserv till 
barn- och ungdomsnämnden.
 
Kommunstyrelsen beslutar fördela 2.6 miljoner från Skolverket för ”Likvärdig skola” till 
barn- och ungdomsnämnden.
 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 5.5 miljoner av redan erhållna etableringsmedel till 
barn- och ungdomsnämnden.
 
Arbetsutskottets beslut
Till kommunstyrelsens sammanträde ska en redovisning på minskade migrationsmedel tas 
fram.
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Jäv
Maria Johansson Arnström (S) anmäler jäv. Alexander Engman (L) går in som ersättare.
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Karin Åkesson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) deltar inte i beslutet på 
grund av underlag arbetsutskottet beslutade om saknas till dagens sammanträde. Dessa ska 
kompletteras till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Barn- och ungdomsnämnden
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§106

Organisation för tillväxtfrågor 
(2016 KS0190)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;

inrättar ett direktberedande tillväxtutskott under kommunstyrelsen som har ansvar för 
strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor och strategiska 
planfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar fortsatt för de operativa frågorna och 
handläggning. Plangruppen upphör och frågorna flyttas till utskottet.

Utskottets ledamöter väljs av kommunstyrelsen, utskottet representeras av 5 ledamöter och 5 
ersättare. Val och representation i utskottet ska vara beskrivet i kommunstyrelsens 
reglemente. Ersättarnas kallas vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Utskottet har i uppdrag att vid varje ny mandatperiod bereda revidering av 
näringslivsprogrammet. Arbets- och näringslivsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig.

Utskottet har i uppdrag att bevaka och initiera frågor om gemensamma tillväxtprojekt, i syfte 
att öka samverkan över kontorsgränserna och stärka det strategiska arbetet.

Utskottet har ansvar för internationella frågor och internationell samordnare rapporterar till 
tillväxtutskottet. Beslut om kommunstyrelsens vice ordförandes ansvar för att leda arbetet 
med de internationella frågorna rivs upp (Kommunstyrelsen arbetsutskott 2007-02-27 § 28).

Utskottet prioriterar tillväxtfrågor utifrån översiktsplan, regional tillväxtstrategi och regional 
utvecklingsstrategi och bereder en revidering av definitionen av tillväxt varje ny 
mandatperiod. Utskottet bereder prioriteringar och definition och skickar på remiss till 
nämnderna. Kommunstyrelsen tar sedan beslut om prioriteringar och definition för 
tillväxtutskottet.

Finansiering hänskjuts till budgetberedning.

Ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över styrelsen och berörda nämnders 
reglementen.

Till tillväxtutskottet anställs en samordnare/strateg/processledare på informations- och 
kanslienheten under kommunledningskontoret som utreder, administrerar och leder 
tillväxtarbetet tillsammans med kommunchefen.
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 6 februari 2018 kommunledningskontoret i uppdrag 
att utreda frågan om organisation för tillväxtfrågor.

Utredningens syfte är att lämna förslag på hur samordning och samarbete kring frågor som rör 
strategiska infrastrukturfrågor och ökad service mot näringslivet kan tydliggöras och stärkas.

Utredningen baserar sina antaganden och ställningstaganden på insamlat material från 
intervjuer med politiker och tjänstepersoner i Hylte kommuns organisation.

Utredningen definierar tillväxt, beskriver hur organisationen arbetar med tillväxtfrågor i 
dagsläget och hur organisationen skulle vilja arbeta med tillväxtfrågor, samt föreslår en ny 
organisation för tillväxtfrågor.

Utredningen kommer fram till att ett tillväxtutskott bör upprättas under kommunstyrelsen som 
ansvarar för bland annat strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor 
och strategiska planfrågor.

Handlingar i ärendet
 §156 KSAU Organisation för tillväxtfrågor
 Tjänsteskrivelse - Utredning organisation för tillväxtfrågor
 Utredning - Organisation för tillväxtfrågor
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§107

Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet 
(2018 KS0215)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med följande projekt under 2019:

- Integrationskoordinator, mobilt team, projekt unga vuxna 18-29 år, 
sysselsättningsprojekt (SBN).

 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att kostnadsberäkna insatserna för 
att redovisas till budgetberedningen inför REP 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
Under slutet av 2015 fattade riksdagen beslut om en tilläggsbudget för att stödja landets 
kommuner med i att hantera det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige under 
sommaren och hösten. Hylte kommuns andel blev ca 48 miljoner kronor. Med stor politisk 
enighet fattade kommunfullmäktige beslut i inledningen av 2016 att finansiera ett 
åtgärdspaket under tre år med syfte på att stödja skola och barnomsorg, sysselsättning och 
föreningslivet/civilsamhället. Åtgärdspaketet innebär ett stort antal delprojekt som skulle löpa 
2016-2018. En utvärdering skedde 2017 av samtliga delprojekt.
 
Projektperioden närmar sig nu sitt slut och ska vara avslutat kommande årsskifte. Vissa behov 
kvarstår och varför delar bör fortsätta även 2019.

Handlingar i ärendet
 §158 KSAU Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 Ärendebeskrivning Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§108

Digital strategi 
(2018 KS0175)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Digital strategi för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Det här dokumentet beskriver den riktning och det förhållningssätt Hylte kommun 
rekommenderas följa inom ramen för det digitaliseringsarbete som organisationen driver 
under åren 2018-2021. Dokumentet riktar sig till hela den kommunala organisationen med 
respektive verksamhet och personal.

Handlingsplaner är under utveckling. Dessa kommer att skickas för beslut till 
kommunstyrelsen efter sommaren.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde sett över layouten samt 
ändrat stycke 3 på sidan 2 för att rätta till ev. syftningsfel.

Handlingar i ärendet
 §150 KSAU Digital strategi
 Tjänsteskrivelse Digital strategi
 Digital strategi Hylte kommun 2018-2021 (2018-05-22)
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§109

Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt 
stöd till föreningar som nattvandrar 
(2017 KS0484)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen, men att den ska hänskjutas till 
budgetberedningen för finansiering.

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har lämnat en motion om att Hylte kommun utarbetar ett regelverk som gör 
det möjligt för föreningar att få bidrag för att utföra nattvandringar i kommunen. I motion 
föreslås också att kommunen utser en samordningsansvarig för nattvandrande föreningar.

Arbets- och näringslivsnämnden lämnat ett förslag på svar till motionen där nämnden föreslå 
att motionen ska bifallas.
 
Arbets- och näringslivsnämnden har med några få justeringar valt att utgå ifrån den modell 
som Karlshamns kommun och Karlskrona kommun använder. Modellen beskrivs i punktform 
nedan:
- Bidrag på 1500 kr per nattvandring (endast till föreningar)
- Minst tre personer deltar
- Kl. 22.30-03.30
- Skriftlig rapport lämnas in
- Vandringar kan ske på fredagar och lördagar samt övriga kvällar av särskilt intresse
- Huvudfokus är 30 april-30 september
- Vandringarna bör fokusera på nattbussen och särskilda aktiviteter i kommunen
- Materiel tillhandahålls av kommunen (t ex jackor, ryggsäckar, mobiler)
Total kostnad uppskattas till 120 000 kr.
 
Frågan om vem som skulle bli samordningsansvarig kan fattas på kontorsnivå men som 
förslag skulle det kunna bli en fritidsledare då de har en tydlig koppling till folkhälsa och 
fritid för unga. Den här uppgiften skulle om det blir aktuellt kunna kombineras med 
samordningen av projektet MBU (människan bakom uniformen).

Handlingar i ärendet
 §133 KSAU Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd 

till föreningar som nattvandrar
 §22 ANN Motion Ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
 Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
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 Motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar som 
nattvandrar

 §192 KF Inkomna motioner
 §17 KSAU Motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 

föreningar som nattvandrar
 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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§110

Återredovisning motioner 
(2018 KS0208)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av återredovisningen av motioner.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på de motioner som inte har beretts färdigt. I redovisningen finns också de 
motioner som har beretts färdigt efter den senaste redovisningen.

Handlingar i ärendet
 §155 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse Återredovisning motioner - första halvåret 2018
 Redovisning av motioner första halvåret 2018
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§111

Avräkning barn- och elevantal 
(2018 KS0211)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte minska barn- och ungdomsnämndens ram 2018 för 
minskat barn- och elevantal 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att avstämning av förändrad befolkningsutveckling 
innevarande år ska göras i samband med ramberäkning samt justeringstillfälle för 
nästkommande år.

Avstämningen visar en minskning inom samtliga områden förutom gymnasieskolan. Det 
innebär att avstämningen sammantaget skulle minska barn- och ungdomsnämnden (BUN) 
ram med cirka 934 000 kr.

Barn- och ungdomsnämnden fick i junibeslutet REP 2018 medel för att starta en verksamhet 
för Grundvux enligt nämndens förslag. Ytterligare medel till verksamheten ska avräknas och 
justeras under verksamhetsåret utifrån antalet elever och poäng. Med anledning av det beslutet 
fick kommunledningskontoret i samband med justeringstillfället REP 2018-2021 2016 
(KS0350) fick i uppdrag att ta fram en modell för hur och när avräkning per elev till 
Grundvux ska ske.

Då den verksamheten fortfarande är under uppbyggnad föreslås att första avräkningen flyttas 
fram till hösten.

Handlingar i ärendet
 §157 KSAU Avräkning elevantal
 Tjänsteskrivelse - Avräkning barn- och elevantal 2018
 Sammanställning avräkning VT 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att minska barn- och ungdomsnämndens ram 
2018 med 934 000 kr för minskat barn- och elevantal 2018.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte minska 
barn- och ungdomsnämndens ram 2018 för minskat barn- och elevantal 2018. 
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 

33 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 4 
månader 
(2018 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 1 782 000 
kr och det motsvarar 3,8 % av budgeten.

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 789 000 kr 
och det motsvarar en procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet
 §135 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - 4 månader
 Tjänsteskrivelse aprilprognos KS
 Aprilprognos KS
 Aprilprognos KS investeringar

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§113

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 4 
månader 
(2018 KS0004)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter fyra månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden inte någon avvikelse från 2018 
års budget som uppgår till 12 287 000 kr.

Efter fyra månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att man håller sin 
investeringsbudget som för 2018 uppgår till 1 260 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §136 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - 4 månader
 Tjänsteskrivelse aprilprognos räddningsnämnden
 Aprilprognos räddningsnämnden
 Aprilprognos investeringar räddningsnämnden

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§114

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 4 
månader 
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Prognosen för 2018 baseras på fyra månaders utfall och är i vissa fall ännu inte 
nämndsbehandlad.

Det ekonomiska läget för kommunen fyra månader in i 2018 bedöms som oroande och 
svårbedömt. För Hylte kommun prognostiseras ett resultat för 2018 på 8,8 miljoner kr, vilket 
är 13,2 miljoner kr sämre än det budgeterade resultatet på 21,9 miljoner kr. Det som främst 
bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-15,2 miljoner kr) samt 
pensionskostnaderna förväntas bli betydligt högre än budgeterat (-6,3 miljoner kr). 
Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s senaste prognos som 
presenterades i april 2018.
 
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 15 maj 2018 att man ska återgå till den gamla 
pensionsprognosen. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att utreda bakgrunden till 
förändringen på pensioner. Det ska vara klart till budgetberedningen.

Handlingar i ärendet
 §159 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 4 månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2018 Hylte kommun efter 4 månader
 Ärendebeskrivning - Prognos Hylte kommun 2018 efter 4 månader
 Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 4  månader

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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§115

Marknadsföring av Hylte kommun i samband med golf-SM i 
Rydöbruk 
(2018 KS0105)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kr till arbets-och näringslivsnämnden för 
marknadsföring av Hylte kommun inkl. evenemangsbidrag till Rydö GK i samband med att 
Golf-SM arrangeras där. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Rydö golfklubb har vänt sig till Hylte kommun kring Golf-SM om ett samarbete. Efter dialog 
har föreningen ansökt om ett evenemangssbidrag på 50 000kr.
 
Den 10-11 juli 2018 arrangeras SM i golf på Rydö GK i Rydöbruk. Hylte kommun är en av 
eventets partners och kommer i samband med arrangemanget att erbjuda det lokala 
näringslivet möjlighet att marknadsföra sig i montrar som Hylte kommun upplåter. Hylte 
kommun disponerar 6 monterplatser utomhus i anslutning till klubbhuset samt ett rum inne i 
restauranghuset. Tanken är att montrarna ska fyllas med dofter, smakupplevelser och intryck 
av vad primärt besöksnäringen i kommunen kan erbjuda.

En monter är även avsedd för oss själva där vi som kommun visar upp vad vi representerar.

För att kunna göra mässområdet välkomnande och representativt behövs medel kopplat till 
marknadsföringen. Utöver medel för kommunens utgifter önskas även att en summa pengar 
gå till föreningen Rydö GK som evenemangsstöd.
 
Preliminär budget
Utgifter marknadsföring Hylte kommun Kostnad

Give aways
9000

Div. Monterkostnader 16000

Evenemangsbidrag  

SM i golf Rydö GK 50000

Totalt 75000
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Handlingar i ärendet
 §138 KSAU Marknadsföring av Hylte kommun i samband med golf-SM i Rydöbruk
 Tjänsteskrivelse Marknadsföring av Hylte kommun samt evenemangsbidrag i 

samband med golf-SM i Rydöbruk

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
Ekonomienheten
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§116

Bidrag renovering klubbstuga – Unnaryds GoIF 
(2018 KS0193)

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Unnaryds Goif bidrag för de renoveringskostnader som inte täcks 
av andra bidrag, dock maximalt 100 000 kr. Föreningen ska redovisa vilka intäkter från sökta 
bidrag och kostnader som föreningen har för renoveringen som underlag för 
bidragsutbetalning. Finanseringen sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Unnaryds GoIF ansöker om 100 000 kr i bidrag från Hylte kommun för renovering av 
klubbstugan på Strandvallen. Föreningen har även ansökt om bidrag på totalt 130 000 kr från 
Bygdens Bank och Hallands Idrottsförbund, dessa har dock ännu inte blivit beviljade.
 
Behovet beskrivs som stort och en renovering är nödvändig för att framöver kunna anordna 
kvalitativa aktiviteter och sammankomster i lokalen. Då föreningen vill komma igång snarast 
är det inte aktuellt att söka investeringsbidrag då det kan beviljas först till 2019.
 
Ett blomstrande föreningsliv är en viktig pusselbit för att skapa en meningsfull fritid för 
kommuninvånaren vilket i sig är viktigt för folkhälsan. Arbets- och näringslivsnämnden 
föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar föreningen bidrag för 50 % av 
renoveringskostnaderna, dock maximalt 100 000kr.

Handlingar i ärendet
 §139 KSAU Bidrag renovering klubbstuga – Unnaryds GoIF
 §21 ANN Bidragsansökan Unnaryds GoIF
 Bidragsansökan renovering klubbstuga - Unnaryds GoIF
 Tjänsteskrivelse - Bidragsansökan Unnaryds GoIF
 KOSTNADER renovering klubbstugan - Unnaryds GoIF
 Planering arbetsschema renovering klubbstuga - Unnaryds GoIF

Jäv
Ronny Löfquist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Maria Johansson 
Arnström (S) går in som ordförande på denna punkt och Alexander Engman (L) går in som 
ledamot.
 

Yrkande
Anders Bertilsson (SPI) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.
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Beslutet skickas till 
Unnaryds Goif
Arbets- och näringslivsnämnden
Ekonomienheten
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§117

Begäran om medel: LSS-boende 
(2017 KS0319)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppmana omsorgsnämnden att teckna hyresavtal med 
Hyltebostäder och att finansieringen hänskjuts till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden har stort behov av att hyra nya lokaler för korttidsvistelse LSS och en 
planering för en nybyggnation har påbörjats tillsammans med Hyltebostäder. Detta kommer 
innebära en hyreshöjning för omsorgsnämnden. Idag betalar omsorgsnämnden en hyra på 193 
000 kr per år till Hyltebostäder.
 
Hyltebostäder har gett förslag till ett avtal som preliminärt grundar sig på en lokal på ca 397 
kvadratmeter. Hyran utgörs av tre delar: Driftskostnad 700 kr per kvm och år. Kapitalkostnad 
på 1 811 kr per kvm och år (med en byggkostnad om 9,5 miljoner). Momskostnad som kan bli 
mellan 0 och 25 % av kapitalkostnaden. Då byggkostnad är svårt att kalkylera beroende på 
marknaden och anbuden samt eventuella oförutsedda utgifter kan detta leda till ytterligare 
dyrare kapitalkostnad.
 
I samband med nybyggnation förbereds fastigheten med en infrastruktur som möjliggör 
användandet av digitala och trygghetsskapande åtgärder vilket inte är medräknat i 
ovanstående byggkostnad. Detta innebär en ökad kapitalkostnad. Då befintlig utrustning på 
korttidshemmet är gammal och sliten behöver lokalerna utrustas med nya inventarier d.v.s. 
utrusta 8 sovrum, vardagsrum, kök, badrum, personalrum och installation av taklift.
 
Omsorgsnämnden begär utökning av ram för 2019 med en helårseffekt om 900 000 kr på 
grund av ökade hyreskostnader för nya lokaler korttidsvistelse LSS samt 400 000 kr i 
utökning av investeringsbudgeten för att utrusta lokalen.

Handlingar i ärendet
 §151 KSAU Begäran om medel: Investering LSS-boende
 §17 ON Begäran om utökning av ram för ökade hyreskostnader för lokaler 

korttidsboende LSS
 Tjänsteskrivelse  - Begäran om utökning av ram för ökade hyreskostnader för lokal 

korttidsboende
 Underlag hyra korttidsboende

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden
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§118

Begäran om medel: Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 
och 2019 
(2017 KS0421)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra valnämnden 155 000 kr i medel till projektet arbete för 
ökat valdeltagande för insatser under valåret 2018. Finansiering sker via kommunstyrelsens 
reserv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 12 december 2017 kommunledningskontoret i uppdrag att 
samordna arbetet för ökat valdeltagande och att valnämnden var projektgruppens hemvist.

Kommunledningskontoret planerar att genomföra bland annat föreläsning med extern 
föreläsare, informationskampanjer, föreningsaktiviteter och valdebatt. De största utgifterna 
kopplas till föreläsningen och annonsering.

Handlingar i ärendet
 §160 KSAU Begäran om medel: Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 

2019
 Tjänsteskrivelse - begäran om medel för aktiviteter arbete för ökat valdeltagande valet 

2018
 Ärendebeskrivning - kommunikationsplan och kostnader arbete för ökat valdeltagande 

2018
 §246 KS Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019

 
Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Vad gäller att knacka dörr i syfte 
att få ett ökat valdeltagande genererar en viss risk att det blir en påverkan i en viss politisk 
riktning vilket inte är syftet. Det blir lite som att tigga röster och då en del politiska partier 
använder sig av detta i sitt kampanjarbete inför valet känns det riskabelt att använda detta 
som metod för att försöka öka valdeltagandet i kommunen. Istället skulle man kunna använda 
sig av kommunens webbsida där man ger ut information kring val på ett lättförståeligt sätt. 

Beslutet skickas till 
Valnämnden
Ekonomienheten
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§119

Resultatbalansering och ianspråktagande av medel 
(2018 KS0207)

Beslut
Kommunstyrelsen resultatbalanserar medel och beviljar ianspråktagandena av medel enligt 
förslag.

Beskrivning av ärendet
Verksamheten för fördelad gemensam verksamhet begär att få resultatbalansera 160 000 kr 
från 2017 till 2018 för att kunna slutföra utredningen av Hyltebostäders bolagsform. Under 
2017 beviljade kommunfullmäktige maximalt 280 000 kr kronor till utredningen men 
totalpriset upphandlades till 160 000kr. Utredningen avslutas och betalas 2018 och medlen 
behöver därför resultatbalanseras.

Verksamheten för fördelad gemensam verksamhet begär att få resultatbalansera de 150 000 kr 
från 2017 till 2018 som kommunstyrelsen anslog till en utredning om kommunens rådgivande 
organ. Medlen beviljades 2017 men utredningen avslutas och betalas under 2018.

Verksamheten för fördelad gemensam verksamhet begär att ianspråkta de 160 000 kr kronor 
som avsatts för att slutföra utredningen av Hyltebostäders bolagsform. Utredningen är 
genomförd och ska nu betalas.

Verksamheten för fördelad gemensam verksamhet begär också att ianspråkta de 150 000 kr 
som avsatts för att utreda kommunens rådgivande organ. Utredningen är avslutad och ska nu 
betalas.

Verksamheten för planläggning begär att få ianspråkta de 384 111 kronor som 
resultatbalanserats från 2017 för att kunna använda medlen i årets arbete med översiktsplanen.

Handlingar i ärendet
 §161 KSAU Resultatbalansering och ianspråktagande av medel
 Resultatbalansering och ianspråktagande av medel
 §163 KS Begäran om medel - utredning bolagsform Hyltebostäder(133537) (0)_TMP
 §164 KS Begäran om medel - utredning rådgivande organ(133538) (0)_TMP
 §61 KS Resultatbalansering kommunstyrelsen(151016) (0)_TMP

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§120

Kollektivtrafikplan 2019 
(2018 KS0176)

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande kring kollektivtrafikplanen:
I Hylte har pendlingen över kommungränser ökat med 40 % de senaste tio åren. Genom 
pendling får individer bättre tillgång till utbildning och en större arbetsmarknad, samtidigt 
som näringslivet får lättare att hitta kompetens, kundgrupper och samarbetspartners. Fler som 
arbetar kan på så sätt bo kvar, växa och/eller nyetablera sig.
 
Hyltes långsiktiga befolkningstillväxt, utveckling som boende- och näringslivskommun och 
förmåga att upprätthålla en hög service till sina invånare, är i hög grad beroende av hur väl 
integrerade vi lyckas bli med de större arbetsmarknaderna i framtiden. Avgörande är bra 
kommunikationer både mellan regionerna och mellan olika delar av kommunen. Det regionala 
samarbetet och förmågan att tänka förbi kommungränserna i planeringen spelar stor roll för 
att uppnå detta. Viktiga åtgärder är bättre samordning av tidtabeller och gemensamt 
betalsystem, ökat turutbud och kampanjer för att öka kollektivresandet.
 
Byteplats är en viktig roll för att länka samman omgivande landsbygd med kollektivtrafiken. 
De är framför allt bytespunkter mellan olika trafikslag och, de behöver vara attraktiva och 
hålla hög standard, med till exempel trygg parkering för bil och cykel, laddningsmöjligheter, 
säkra övergångställen, väder skyddat vänt-utrymme med belysning och i möjligaste mån 
anslutande cykelvägar. Bilen spelar en stor roll för möjligheten att bo på landet och kommer 
att göra det även fortsättningsvis. Men med attraktiva bytespunkter till kollektivtrafiken i 
stråken, behöver man inte ta bilen hela resan, och andelen körda mil kan minska totalt sett. Att 
kombinera skolskjutstrafiken och kollektivtrafiken blir ett komplement till närtrafik i 
glesbefolkade delar som idag saknar en väl utbyggd kollektivtrafik.
 
Linjetrafik Hyltebruk-Torup-Falkenberg: En snabb busslinje mellan Hyltebruk och 
Falkenbergs station via Torup är mycket angelägen för att möjliggöra arbets- och studieutbyte 
med Falkenberg, Varberg och Göteborg. Objekt: Hyltebruk-Torup-Falkenberg borde skapas 
och läggas in i: ”Förslag på trafikobjekt 2019-2021”.
 
Linjetrafik Hyltebruk-Kinnared-Ullared: En busslinje mellan Hyltebruk och Ullared har en 
viktig roll för att knyta samman de kompletterande arbetsmarknaderna i Hyltes och 
Falkenbergs kommuners inland. Inledningsvis föreslås en trafikering under högtrafik morgon 
och kväll, som sedan kan utökas i takt med att resandeunderlaget växer. Objekt: Hyltebruk- 
Kinnared-Ullared borde skapas och läggas in i: ”Förslag på trafikobjekt 2019-2021”.
 
Halmstad-Nässjö järnväg: Tågtrafiken har en viktig roll för utvecklingen av de framtida 
transportsystemen, dels för den regionala utveklingen, dels för att minska transporternas 
klimatpåverkan. För personresor har tågtrafiken framför allt stor betydelse för att korta 
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restiderna för längre sträckor. Halmstad-Nässjöbanan är en viktig länk till framför allt 
arbetsmarknaderna i Värnamo, Jönköping och Växjö, men också till Stockholmsregionen 
särskilt när höghastighetsbanan via Värnamo färdigställts. Idag genomförs ett treårigt 
testprojekt på Halmstad-Nässjö järnväg med start i december 2017. Vi är tacksamma för 
utökat antal turer men tycker att man borde jobba mer med att göra reklam och marknadsföra 
banan.
 
Marknadsföringen av Krösatågen (HNJ-testet) måste innehålla rätt budskap och dit hör att 
tågen utgör ett bra resealternativ till och från Stockholm, detta är lika viktigt som att gå ut i 
flera kanaler (som planen mest beskriver) att ha gjort ”omtag” vad gäller hållplatser/stationer 
är lovvärt men otillräckligt och inte alltid tycks garantera enbart höjd standard, i alla fall i 
Torup har resandemiljön och säkerheten delvis försämrats genom släckta lampor och 
resanderäkningen på HNJ bör också göras under sommaren, i planen står att den traditionellt 
gjorts vår/höst.
 
Sommarresandet är hyfsat stort och busstrafiken Halmstad-Hyltebruk i en del turer skulle 
kunna anpassas bättre till tågtiderna i Torup för att möjliggöra fler bekväma kollektivresor till 
exempelvis Brännögård eller Rydöbruk där tåget är första eller sista länken. I dag ”missar” 
bussen tåget i Torup med bara någon enstaka minut.
 
Busslinjen 432 Hyltebruk‐Smålandsstenar‐Gislaved måste avspegla behovet av goda 
pendlingsförutsättningar. I dag pendlar många till arbete och skola med denna linje. För Hylte 
kommuns del är det mycket viktigt att kunna möjliggöra för arbets‐ och studiependling genom 
kollektivtrafik både inom och utom regionen. Hylte kommun ser därför ett behov av ökade 
avgångar och bättre planerad trafik på sträckan Hyltebruk‐Smålandsstenar‐Gislaved.  
 
Paragrafen anses omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Hallandstrafiken AB har skickat Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021 för 
yttrande.
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Ärendet hanteras i 
samhällsbyggnadsnämnden 15 maj. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillgång till förslaget 
från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Handlingar i ärendet
 §162 KSAU Remiss Kollektivtrafikplan 2019
 Ärendebeskrivning Komplettering remiss kollektivtrafikplan
 §38 SBN Remiss Kollektivtrafikplan 2019
 Tjänsteskrivelse - Remis, Kollektivtrafikplan 2019
 REMISS - Kollektivtrafikplan 2019
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande kring kollektivtrafikplanen:
 
I Hylte har pendlingen över kommungränser ökat med 40 % de senaste tio åren. Genom 
pendling får individer bättre tillgång till utbildning och en större arbetsmarknad, samtidigt 
som näringslivet får lättare att hitta kompetens, kundgrupper och samarbetspartners. Fler som 
arbetar kan på så sätt bo kvar, växa och/eller nyetablera sig.
 
Hyltes långsiktiga befolkningstillväxt, utveckling som boende- och näringslivskommun och 
förmåga att upprätthålla en hög service till sina invånare, är i hög grad beroende av hur väl 
integrerade vi lyckas bli med de större arbetsmarknaderna i framtiden. Avgörande är bra 
kommunikationer både mellan regionerna och mellan olika delar av kommunen. Det regionala 
samarbetet och förmågan att tänka förbi kommungränserna i planeringen spelar stor roll för 
att uppnå detta. Viktiga åtgärder är bättre samordning av tidtabeller och gemensamt 
betalsystem, ökat turutbud och kampanjer för att öka kollektivresandet.
 
Byteplats är en viktig roll för att länka samman omgivande landsbygd med kollektivtrafiken. 
De är framför allt bytespunkter mellan olika trafikslag och, de behöver vara attraktiva och 
hålla hög standard, med till exempel trygg parkering för bil och cykel, laddningsmöjligheter, 
säkra övergångställen, väder skyddat vänt-utrymme med belysning och i möjligaste mån 
anslutande cykelvägar. Bilen spelar en stor roll för möjligheten att bo på landet och kommer 
att göra det även fortsättningsvis. Men med attraktiva bytespunkter till kollektivtrafiken i 
stråken, behöver man inte ta bilen hela resan, och andelen körda mil kan minska totalt sett. Att 
kombinera skolskjutstrafiken och kollektivtrafiken blir ett komplement till närtrafik i 
glesbefolkade delar som idag saknar en väl utbyggd kollektivtrafik.
 
Linjetrafik Hyltebruk-Torup-Falkenberg: En snabb busslinje mellan Hyltebruk och 
Falkenbergs station via Torup är mycket angelägen för att möjliggöra arbets- och studieutbyte 
med Falkenberg, Varberg och Göteborg. Objekt: Hyltebruk-Torup-Falkenberg borde skapas 
och läggas in i: ”Förslag på trafikobjekt 2019-2021”.
 
Linjetrafik Hyltebruk-Kinnared-Ullared: En busslinje mellan Hyltebruk och Ullared har en 
viktig roll för att knyta samman de kompletterande arbetsmarknaderna i Hyltes och 
Falkenbergs kommuners inland. Inledningsvis föreslås en trafikering under högtrafik morgon 
och kväll, som sedan kan utökas i takt med att resandeunderlaget växer. Objekt: Hyltebruk- 
Kinnared-Ullared borde skapas och läggas in i: ”Förslag på trafikobjekt 2019-2021”.
 
Halmstad-Nässjö järnväg: Tågtrafiken har en viktig roll för utvecklingen av de framtida 
transportsystemen, dels för den regionala utveklingen, dels för att minska transporternas 
klimatpåverkan. För personresor har tågtrafiken framför allt stor betydelse för att korta 
restiderna för längre sträckor. Halmstad-Nässjöbanan är en viktig länk till framför allt 
arbetsmarknaderna i Värnamo, Jönköping och Växjö, men också till Stockholmsregionen 
särskilt när höghastighetsbanan via Värnamo färdigställts. Idag genomförs ett treårigt 
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testprojekt på Halmstad-Nässjö järnväg med start i december 2017. Vi är tacksamma för 
utökat antal turer men tycker att man borde jobba mer med att göra reklam och marknadsföra 
banan.
 
Marknadsföringen av Krösatågen (HNJ-testet) måste innehålla rätt budskap och dit hör att 
tågen utgör ett bra resealternativ till och från Stockholm, detta är lika viktigt som att gå ut i 
flera kanaler (som planen mest beskriver) att ha gjort ”omtag” vad gäller hållplatser/stationer 
är lovvärt men otillräckligt och inte alltid tycks garantera enbart höjd standard, i alla fall i 
Torup har resandemiljön och säkerheten delvis försämrats genom släckta lampor och 
resanderäkningen på HNJ bör också göras under sommaren, i planen står att den traditionellt 
gjorts vår/höst.
 
Sommarresandet är hyfsat stort och busstrafiken Halmstad-Hyltebruk i en del turer skulle 
kunna anpassas bättre till tågtiderna i Torup för att möjliggöra fler bekväma kollektivresor till 
exempelvis Brännögård eller Rydöbruk där tåget är första eller sista länken. I dag ”missar” 
bussen tåget i Torup med bara någon enstaka minut.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på skrivning om behovet av 
utökade bussturer mellan Hyltebruk och Gislaved ur arbetspendlingssynpunkt.  

 

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Det stycke som handlar om marknadsföring av HNJ-banan 
ska strykas från yttrandet.
 
Anna Roos (C) yrkar om följande komplettering till yttrandet: Busslinjen 432 
Hyltebruk‐Smålandsstenar‐Gislaved måste avspegla behovet av goda 
pendlingsförutsättningar. I dag pendlar många till arbete och skola med denna linje. För 
Hylte kommuns del är det mycket viktigt att kunna möjliggöra för arbets‐ och studiependling 
genom kollektivtrafik både inom och utom regionen. Hylte kommun ser därför ett behov av 
ökade avgångar och bättre planerad trafik på sträckan Hyltebruk‐Smålandsstenar‐Gislaved.  
 

Beslutsgång
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo-Gunnar Åkessons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Roos yrkande.
 
Ordförande frågar sist om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut i 
övriga delar, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör.
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Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
HNJ skall enligt beslut få en prövotid för att utröna banans framtid. Det kanske är bra, även 
om jag anser arbetet onödigt eftersom banan har för litet resandeunderlag för att ha en 
framtid.
 
Nu har Hylte kommun åsikter hur HNJ marknadsförs för att öka resandemängden. Jag anser 
att man ska låta de som sköter projektet arbeta i fred och all marknadsföring i världen kan 
inte ändra på det faktum att banan har för litet underlag.
 
Jag yrkar på att Hylte kommun skall avstå från att försöka lägga sig gällande projektet HNJ 
banarnas framtid. 
 

Beslutet skickas till 
Hallandstrafiken

Paragrafen är justerad
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§121

Dataskyddsombud 
(2018 KS0199)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- Utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 21 maj 
2018.
- Uppmana respektive nämnd att utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för sin 
verksamhet.
- Styrelser och nämnder ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna 
personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som utses som 
personuppgiftssamordnare ska vara en kontaktperson till dataskyddsombudet.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, PuL. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter:

- Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 
och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt 
förordningen
- Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda 
personal
- Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och 
övervaka genomförandet
- Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
- Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 
inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.
 

Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens om att anställa två 
gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett 
av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, 
Hylte och Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta 
ställning i övergripande frågeställningar.

Ekonomi och verksamhet
Falkenberg, Laholm och Hylte delar på kostnaden för det gemensamma dataskyddsombudet 
enligt modellen för antalet kommuninvånare. Medel finns avsatta för tjänsten för 2018. För 
2019 och framåt finns det med i mål- och resursplansarbetet.

49 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §163 KSAU Dataskyddsombud
 Dataskyddsombud Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- Utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 21 maj 
2018.
- Uppmana respektive nämnd att utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för sin 
verksamhet.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar om följande tillägg till beslutet: Styrelser och nämnder ska utse 
personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna personuppgiftsbehandlingen i 
det operativa arbetet. De som utses som personuppgiftssamordnare ska vara en 
kontaktperson till dataskyddsombudet.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
med Anna Roos (C) tillägg, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och revisionen
Dataskyddsombudet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122

Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd 
(2016 KS0352)

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med Hylte 
Ryttarförening att ta fram ett förslag samt budget för ett nytt ridhus (med standardmått) i 
Rydöbruk till budgetberedningen 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde 1 november 2016 väckte Karin Åkesson (C) ett ärende om 
Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd och vid arbetsutskottets sammanträde 6 december 
2016 fick kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka om det finns någon kort- och 
långsiktig lösning för att komma tillrätta med bullret vid snöras tas fram.

Det har nu gjorts en utredning med en kostnadsförslag. Arbetsutskottet beslutade vid sitt 
sammanträde 8 maj 2018 att återremittera ärendet för att få information om vilket typ av tak 
som föreslås i utredningen. Den informationen är framtagen till arbetsutskottets sammanträde 
15 maj. Vid sammanträdet 15 maj beslutade arbetsutskottet att gå vidare med projektet som 
endast ska innefatta kostnad för takbyte. Taket ska vara hållbart och säkert gällande snöras 
och ljud. Kostnadskalkylen ska kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde och endast 
innefatta kostnad för takbyte. Fastighetssamordnaren ska bjudas in till kommunstyrelsens 
sammanträde. Kompletteringen är framtagen och fastighetssamordnaren är inbjuden till 
sammanträdet.
 

Handlingar i ärendet
 §164 KSAU Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd
 Kostnadssammanställning  Tak för Rydö ridhus 2018 -05-21 rev.0001 .pdf
 Ärendebeskrivning Specificering av kostnadssammanställning
 Ärendebeskrivning Typ av tak - efter KSAU 8/5
 Tjänsteskrivelse Utredning Snörasskydd på ridhuset i Rydöbruk -efter återremiss
 Utredning snörasskydd 171108
 §141 KSAU Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd
 §323 KSAU Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd

Förslag till beslut
Att gå vidare med projektet som endast ska innefatta kostnad för takbyte. Taket ska vara 
hållbart och säkert gällande snöras och ljud. Kostnadskalkylen ska kompletteras till 
kommunstyrelsens sammanträde och endast innefatta kostnad för takbyte. 
Fastighetssamordnaren ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde.
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Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i 
samråd med Hylte Ryttarförening att ta fram ett förslag samt budget för ett nytt ridhus (med 
standardmått) i Rydöbruk till budgetberedningen 2018.
 
Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV) och Jerzy Golowkin (-) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ajournering
Ajournering begärs 11:55-12:00 och 12:05-12:10.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstning 
begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:

- Den som röstar enligt Ronny Löfquists yrkande röstar JA.
- Den som röstar enligt Anna Roos yrkande röstar NEJ.

 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 
Reservation
Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L), Bo-Gunnar Åkesson (M) och 
Jerzy Golowkin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Projektchef Hyltebostäder
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §122
Ärende: Hylte ryttarförenings behov av snörasskydd,  2016 KS0352

Omröstningslista(or)
Snörasskydd

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Maria Johansson Arnström (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Johan Edenholm (KV), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Jerzy Golowkin (-), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ersättare X
Anders Bertilsson (SPI), ersättare X
Lisa Mogren (V), ersättare X
Resultat 6 5 0
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§123

Tillförordnad barn- och ungdomschef 
(2018 KS0237)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Ann-Katrin Samuelsson som tillförordnad barn- och 
ungdomschef med tillträde 1 juni 2018 tills rekrytering av ny barn- och ungdomschef är 
slutförd.

Beskrivning av ärendet
Stigert Pettersson har sagt upp sig från sin tjänst som barn- och ungdomschef. 
Kommunstyrelsen behöver utse en tillförordnad barn- och ungdomschef till dess att 
rekryteringen av en ny barn- och ungdomschef är slutförd.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Tillförordnad barn- och ungdomschef

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Barn- och ungdomsnämnden
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Kommunstyrelsen
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§124

Köp av fastighet i Hyltebruk 
(2018 KS0064)

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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Mötesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125

Övriga ärenden 
(2018 KS0013)

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) frågar om kioskverksamhet i Skärshult. Hon önskar och uppmannar att det ska 
vara en kioskverksamhet under sommaren 2018. Ekonomichefen tar med sig frågan till 
kontoret.
 
---------------------
Anna Roos (C) frågar efter redovisning av uppdrag som kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnder och kontor. Ordförande svarar att det är på 
gång.
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