
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Johan Fahlén (S)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Johan 
Fahlen (S), Göran Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L) §§59-90, Johan Edenholm 
(KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S), 
Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Alexander Engman (L) §§56-58

Ej tjänstgörande ersättare Stina Isaksson (SD)
Alexander Engman (L) §§59-90

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef)
Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Magnus Åman (Räddningschef) §58
Carolina Storberg (Stf. samhällsbyggnadschef) §58

Utses att justera Anna Roos (C)
Johan Fahlén (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§56-90
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ÄRENDELISTA
§56 Val av justerare

§57 Godkännande av ärendelistan

§58 Information och rapporter

§59 Meddelande KS 2018

§60 Delegeringsredovisning

§61 Resultatbalansering kommunstyrelsen

§62 Ombudgeteringar Hylte kommun

§63 Resultatbalansering Hylte kommun

§64 Ombudgetering kommunstyrelsen

§65 Uppföljning intern klimatkompensation 2017

§66 Årsredovisning 2017 Hylte kommun

§67 Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden

§68 Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 3 månader

§69 Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 3 månader

§70 Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen

§71 Internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen

§72 Resultat - och ekonomisk plan REP 2019-2022 Kommunstyrelsen - Analyser

§73 Granskning leverantörsfakturor

§74 Regional VA samverkan

§75 Remiss Skolinspektionen Ansökan från Aspero Friskolor AB

§76 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan  Hvilan Utbildning AB

§77 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från ThorenGruppen AB

§78 Remiss Skolinspektionen Ansökan från Aspero Friskolor AB

§79 Remiss från Skolinspektionen Ansökan Drottning Blankas Gymnasieskola AB

§80 Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar AB

§81 Begäran om yttrande - Tillstånd vindkraft Örken vindkraftspark

§82 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Bolagsform Hyltebostäder

§83 Samverkan mellan polis och Hylte kommun

§84 Erbjudande om bandvagn

§85 Uppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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§86 Uppföljning av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

§87 Uppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

§88 Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2017

§89 Fyllnadsval: Folkhälsorådet

§90 Övriga ärenden

3 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Johan Fahlén (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad
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§57

Godkännande av ärendelistan 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändring:

- Ombudgetering Hylte kommun (ärende 9 i kallelsen) och ombudgetering 
kommunstyrelse (ärende 7 i kallelse) byter plats.

Paragrafen är justerad

5 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58

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.
 
 
 
 

Handlingar i ärendet
 Presentationer KS 10 april 2018

Paragrafen är justerad
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§59

Meddelande KS 2018 
(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
 SmåKom inbjudan årsstämma
 Värnamo kommun Beslut Smålands sjörike
 Missiv om utbetalning av statlig ersättning ska minska kommunernas 

ersättningsanspråk
 Överenskommelse principöverkommelse Särnär
 Missiv om tillfälligt stöd som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen 

7.1-2017-126327
 Migrationsverket information inför anslutning till e-tjänsten Se och ändra ansvar för 

ensamkommande
 Beslut statsbidrag Boverket Unnaryds skola
 PUL Protokoll Högsta domstolen angående mål om fodran
 Migrationsverket två år med bosättningslagen
 Utökad  samverkan inom överförmyndarens verksamhet

Paragrafen är justerad
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§60

Delegeringsredovisning 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

- Delegeringsbeslut anställningar mars 2018
- Delegeringsbeslut tillförordnad personalchef
- Protokollsutdrag KSAU § 51 (2018)

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut tillförordnad personalchef
 Delegeringsbeslut anställningar mars 2018
 Protokollsutdrag KSAU § 51 (2018)

Paragrafen är justerad

8 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Resultatbalansering kommunstyrelsen 
(2018 KS0155)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansera 544 000 kr av årets resultat på 1 461 000 kr.

Beskrivning av ärendet
Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. 
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och 
flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera underskott över 
årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en 
långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska 
ansvar över tid tydliggörs.

Kommunstyrelsen tar årligen ställning till om resultatbalansering ska ske. Nämnden ska till 
varje årsbokslut begära resultatbalansering där hänsyn till följande undantag kan göras:

- Över- respektive underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser 
som inte kunnat beaktas i förväg.
- Överskott på grund utav ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget, som 
inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund utav att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.

Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från balansering.

Handlingar i ärendet
 §88 KSAU Resultatbalansering kommunstyrelsen
 Tjänsteskivelse Resultatbalansering 2017 års drift kommunstyrelsen
 Resultatbalasering Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen resultatbalanserar 544 000 kr av årets resultat 
på 1 461 000 kr.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§62

Ombudgeteringar Hylte kommun 
(2018 KS0078)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande investeringsanslag ombudgeteras från 2017 till 
2018:

- Kinnareds skola (projektnr. 042) ombudgeters med 3 509 000 kr.
- Rydö skola uppvärmning (projektnr. 067) ombudgeteras med 2 466 000 kr.
- VA enligt SBN:s prioritering (projektnr. 151) ombudgeteras med - 649 000 kr.
- Kråkbergsskolan (projektnr. 222) ombudgeteras med 300 000 kr.
- Torups centrum etapp 2 (projektnr. 245) ombudgeteras med 4 603 000 kr.
- Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk (projektnr. 289) ombudgeteras med 207 000 kr.
- Exploatering Nyebro (projektnr. 305) ombudgeteras med 599 000 kr.
- Västerbron Kinnared (projektnr. 318) ombudgeteras med 1 726 000 kr.
- Renovering Unnaryds skola (projektnr. 141) ombudgeteras med 10 979 000 kr.
- Örnvallen konstgräs (projektnr. 153) ombudgeteras med 5 757 000 kr.
- Ram barn- och ungdomsnämnden (projektnr. 350) ombudgeteras med - 199 000 kr.
- Ram omsorgsnämnden (projektnr. 450) ombudgeteras med - 97 000 kr.
- Ram arbets- och näringslivsnämnden (projektnr. 500) ombudgeteras med 56 000 kr.
- Ram räddningsnämnden (projektnr. 575) ombudgeteras med 13 000 kr.
 

Kommunfullmäktige beslutar att följande investeringsanslag inte ombudgeteras:
- Asfaltering Storgatan Hyltebruk (projektnr. 317)
- Energieffekt. inkl. system (projektnr. 156)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)
- Lag skydd mot olyckor (projektnr. 304)

 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att behoven av ombudgetering för följande investeringsförslag ska 
förtydligas inför kommunfullmäktiges sammanträde:

- Raminvestering IT (projektnr. 051)
- Ecos (projektnr. 053)
- E-förvaltning genomförandefas (projektnr. 070)
- Detaljplan marknadsplatsen Torup (projektnr. 225)
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (projektnr. 232)

Beskrivning av ärendet
I samband med att mål- och resursplanen fastställs tar kommunfullmäktige beslut om 
planerade investeringar för hela planperioden. Investeringsbudgeten är rullande och revideras 
en gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan.
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I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av 
projekt, de anslag som sker till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i 
nämndens investeringsbudget.

Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska 
behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas budget för 
raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i 
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 §91 KSAU Ombudgeteringar Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse ombudgetering investeringar 2017 till 2018 Hylte kommun
 Ombudgetering investeringar kommuntotal

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen ombudgeterar 36 775 000 kr från 2017 till 
2018 så att beslutade projekt kan genomföras enligt beslut.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande investeringsanslag ombudgeteras 
från 2017 till 2018

- Kinnareds skola (projektnr. 042) ombudgeters med 3 509 000 kr.
- Rydö skola uppvärmning (projektnr. 067) ombudgeteras med 2 466 000 kr.
- VA enligt SBN:s prioritering (projektnr. 151) ombudgeteras med - 649 000 kr.
- Kråkbergsskolan (projektnr. 222) ombudgeteras med 300 000 kr.
- Torups centrum etapp 2 (projektnr. 245) ombudgeteras med 4 603 000 kr.
- Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk (projektnr. 289) ombudgeteras med 207 000 kr.
- Exploatering Nyebro (projektnr. 305) ombudgeteras med 599 000 kr.
- Västerbron Kinnared (projektnr. 318) ombudgeteras med 1 726 000 kr.
- Renovering Unnaryds skola (projektnr. 141) ombudgeteras med 10 979 000 kr.
- Örnvallen konstgräs (projektnr. 153) ombudgeteras med 5 757 000 kr.
- Ram barn- och ungdomsnämnden (projektnr. 350) ombudgeteras med - 199 000 kr.
- Ram omsorgsnämnden (projektnr. 450) ombudgeteras med - 97 000 kr.
- Ram arbets- och näringslivsnämnden (projektnr. 500) ombudgeteras med 56 000 kr.
- Ram räddningsnämnden (projektnr. 575) ombudgeteras med 13 000 kr.
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande investeringsanslag inte 
ombudgeteras:

- Asfaltering Storgatan Hyltebruk (projektnr. 317)
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- Energieffekt. inkl. system (projektnr. 156)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)
- Lag skydd mot olyckor (projektnr. 304)

 
Kommunstyrelsen beslutar att behoven av ombudgetering för följande investeringsförslag ska 
förtydligas inför kommunfullmäktiges: 

- Raminvestering IT (projektnr. 051)
- Ecos (projektnr. 053)
- E-förvaltning genomförandefas (projektnr. 070)
- Detaljplan marknadsplatsen Torup (projektnr. 225)
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (projektnr. 232)
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Löfquists yrkande.
 
Protokollsanteckning
Jerzy Golowkin (-) deltar inte i beslutet

Paragrafen är justerad
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§63

Resultatbalansering Hylte kommun 
(2018 KS0142)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansera 2 077 000kr enligt underlag för begärda 
medel till 2018 års driftbudget.
 

Beskrivning av ärendet
Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. 
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och 
flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera underskott över 
årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en 
långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska 
ansvar över tid tydliggörs.

Kommunstyrelsen tar årligen ställning till om resultatbalansering ska ske. Nämnden ska till 
varje årsbokslut begära resultatbalansering där hänsyn till följande undantag kan göras:
- Över- respektive underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser 
som inte kunnat beaktas i förväg.
- Överskott på grund utav ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget, som 
inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund utav att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.

Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från balansering.
 
 

Handlingar i ärendet
 §90 KSAU Resultatbalansering Hylte kommun
 Tjänsteskrivlese resultatbalansering 2017 års driftbudget Hylte kommun
 Resultatbalansering kommuntotal

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen resultatbalanserar 2 077 000kr enligt underlag 
för begärda medel till 2018 års driftbudget.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

14 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad
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§64

Ombudgetering kommunstyrelsen 
(2018 KS0154)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande investeringsanslag ombudgeteras 
från 2017 till 2018

- Kinnareds skola (projektnr. 042) ombudgeteras med 3 509 000 kr.
- Rydö skola uppvärmning (projektnr. 067) ombudgeteras med 2 466 000 kr.
- Kråkbergsskolan (projektnr. 222) ombudgeteras med 300 000 kr.
- Renovering Unnaryds skola (projektnr. 141) ombudgeteras med 10 979 000 kr.
- Örnvallen konstgräs (projektnr. 153) ombudgeteras med 5 757 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande investeringsanslag inte 
ombudgeteras:

- Energieffekt. inkl. system (projektnr. 156)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)
- Lag skydd mot olyckor (projektnr. 304)

 
Kommunstyrelsen beslutar att behoven av ombudgetering för följande investeringsförslag ska 
förtydligas:

- Raminvestering IT (projektnr. 051)
- Ecos (projektnr. 053)
- E-förvaltning genomförandefas (projektnr. 070)

Beskrivning av ärendet
Inför varje år föreslås det en resultat och ekonomisk plan (REP). I denna finns en plan för 
vilka investeringar som föreslås göras under den budgeterade treårsperioden. För att beslutade 
projekt som inte genomförts enligt tidplan ska kunna genomföras i önskad omfattning krävs 
ombudgetering av investeringsmedel till 2018.

I bilaga 1 finns en sammanställning över de projekt som kommunstyrelsen vill ombudgetera 
från 2018 till 2018.

Handlingar i ärendet
 §89 KSAU Ombudgetering kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse ombudgetering investeringar 2017
 Ombudgetering investeringar Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ombudgetera 28 891 000 kr till 2018 års investeringsbudget så att 
beslutade projekt kan genomföras i den omfattning som de budgeterats för. 
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande investeringsanslag ombudgeteras 
från 2017 till 2018

- Kinnareds skola (projektnr. 042) ombudgeteras med 3 509 000 kr. 
- Rydö skola uppvärmning (projektnr. 067) ombudgeteras med 2 466 000 kr. 
- Kråkbergsskolan (projektnr. 222) ombudgeteras med 300 000 kr. 
- Renovering Unnaryds skola (projektnr. 141) ombudgeteras med 10 979 000 kr. 
- Örnvallen konstgräs (projektnr. 153) ombudgeteras med 5 757 000 kr. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande investeringsanslag inte 
ombudgeteras:
 

- Energieffekt. inkl. system (projektnr. 156)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)
- Lag skydd mot olyckor (projektnr. 304)

 
Kommunstyrelsen beslutar att behoven av ombudgetering för följande investeringsförslag ska 
förtydligas: 

- Raminvestering IT (projektnr. 051)
- Ecos (projektnr. 053)
- E-förvaltning genomförandefas (projektnr. 070)

 
Beslutsgång
 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Löfquists yrkande.
 
Protokollsanteckning
Jerzy Golowkin (-) deltar inte i beslutet.

Paragrafen är justerad
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§65

Uppföljning intern klimatkompensation 2017 
(2018 KS0148)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning intern klimatkompensation 2017.

Beskrivning av ärendet
2017 införde Hylte kommun intern klimatkompensation genom att lägga en kostnad på 30 % 
på resor med inrikes flyg och 4 kronor per mil för bilresor vid användning av bensin och 
diesel. Denna avgift har förts över till ett internt klimatkonto.

Flygresorna ökade med 166 % (389 967 kr) 2017 samtidigt som tåg- och bussresor minskade 
med 36% respektive 59% samma år.

Resultatet från första året av intern klimatkompensation visar på att klimatkontot inte minskat 
resandet med flyg. Bidragande orsaker till detta kan vara;

Felkontering
Kringkostnader till flyg har bokförts på kontot för flygresor, exempel på detta är flygtaxi och 
boende. Integration Halland har kostnader för flyg på 36 000 kr (exklusive 
klimatkompensation) och borde räknas bort från arbets- och näringslivskontorets totala 
kostnad för flyg 2017.

Stort utbildningsbehov 2017
Under 2017 ökade kostnaderna för kurser och konferenser. Ett ökat behov av deltagande i 
kurser och konferenser kan vara en förklaring till att kostnaden för flyg ökade 2017. Det är 
svårt att konstatera ett samband mellan utbildning och flygresor utan att göra en djupare 
analys.

För lite information om klimatkompensation
Medarbetare i organisationen saknar information och kunskap om rutin för intern 
klimatkompensation.

Intern klimatkompensation kommer att följas upp i kommunledningskontorets interna 
kontrollplan 2019.

Handlingar i ärendet
 §92 KSAU Uppföljning intern klimatkompensation 2017
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern klimatkompensation 2017
 Ärendebeskrivning - tabeller intern klimatkompensation
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Miljöstrateg

Paragrafen är justerad
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§66

Årsredovisning 2017 Hylte kommun 
(2017 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns årsredovisning för 2017.
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för resultatutjämningsreserven gällande 
nivån för avsättning från 2 % till 1 % när soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är positiv.
 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 16 510 736 kr till resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga 
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Under året har samtliga god kvalitet uppnåtts på samtliga finansiella nyckeltal och Hylte 
kommun bedöms gå in i 2018 i en starkare ekonomisk position än man gick in i 2017.

Årets resultat i relation till skatteintäkte och bidrag uppgår till 3,6% (accepterad nivå 1,9%).

Soliditeten har under årets stärkts till 36,8 procent (accepterad nivå 28%).

Nämndernas budgetavvikelse uppgick under året till 0,4% (accepterad avvikelse 1%).

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar uppgick till 100 procent (accepterad 
nivå 95%)

Den långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde uppgick till 51,9 
procent (accepterad nivå 60 %)

Resultatutjämningsreserv
Då kommunen nu har en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelse får kommunen nu 
avsätta den del av årets resultat efter balanskravjusteringar som överstigen en procent av 
kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning istället för två procent som 
tidigare var fallet. Ekonomienheten bedömer att det är gynnsamt att göra så stora avsättningar 
till resultatutjämningsreserven som möjligt och föreslår därför att tidigare riktlinjer ändras och 
att vi även i 2017 års bokslut avsätter enligt de föreslagna riktlinjerna.
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Handlingar i ärendet
 §93 KSAU Årsredovisning 2017 Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse bokslut 2017
 Utkast årsredovisning till KS 180404

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av utkastet till årsredovisning 2017.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänner Hylte kommuns årsredovisning 
för 2017.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven gällande nivån för avsättning från 2 % till 1 % när soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen är positiv.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 16 510 736 kr till 
resultatutjämningsreserven.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet

Paragrafen är justerad
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§67

Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden 
(2018 KS0124)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de föreslagna förändringarna av KF-nyckeltal.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden föreslår ett par redaktionella ändringar och förtydliganden i 
barn-och ungdomsnämndens KF-nyckeltal.
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår även att KF-nyckeltalet nr. 4 som gäller IM och heter 
Andel behöriga (IM-elever) till gymnasieutbildning (yrkesförberedande program) tas bort. 
Det är ett mått som inte mäter verksamhetens kvalitet och som fungerar dåligt då resultatet 
alltid blir 100 %. Ett bättre kvalitetsmått för IM behöver tas fram.
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare att KF-nyckeltalet nr. 11 delas upp i två 
nyckeltal, då en gemensam redovisning av nöjdhet för två helt olika verksamheter inte blir 
rättvisande. Uppdelningen skulle innebära att Nöjdhet vuxenutbildning och 
introduktionsprogrammet blir Nöjdhet Vuxenutbildningen samt Nöjdhet 
Introduktionsprogrammet (IM).

Handlingar i ärendet
 §94 KSAU Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden
 §16 BUN Nyckeltal 2018
 Förändringar i KF-nyckeltalen 2018-01-24

Paragrafen är justerad
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§68

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 3 
månader 
(2018 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 195 000 kr 
och det motsvara 0,4 procent av budgeten som, inklusive resultatbalanseringar från 2017 
uppgår till 48 304 000 kr.

Kommunstyrelsen har, inklusive begärda ombudgeteringar från 2017, en investeringsbudget 
på 76 220 000 kr och efter tre månaders utfall prognostiseras en positiv avvikelse på 800 000 
kr. Avvikelsen motsvarar en procent av budgeten.

Handlingar i ärendet
 §95 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 3 månader
 Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen prognos efter tre månader
 KS prognos efter tre månader
 KS prognos investeringar efter tre månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§69

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 3 
månader 
(2018 KS0004)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter tre månader prognostiserar räddningsnämnden inte någon avvikelse mot driftbudgeten 
som för 2018 uppgår till 11 966 000 kr.

Efter tre månader prognostiserar räddningsnämnden att man håller sin investeringsbudget som 
för 2018 uppgår till 1 260 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §96 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 3 

månader
 Tjänsteskivelse prognos efter tre månader Räddningsnämnden
 Prognos efter tre månader RN
 Prognos efter tre månader RN Investeringar

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad

24 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen 
(2018 KS0129)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 970 000 kr i investeringsmedel till 
samhällsbyggnadsnämnden för exploatering av marknadsplatsen.
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 150 000 kr i investeringsmedel för iordningställande 
av parkområde enligt detaljplan.
 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 62 000 kr och 10 000 kr för drift- och kapitalkostnader för 
2018. Finansering sker via kommunstyrelsens reserv. Drift- och kapitalkostnader för 
kommande år hänskjuts till budgetberedningen. Den del som handlar om kapitalkostnader 
läggs bland ofördelade kapitalkostnader tills investeringen är genomförd.

Beskrivning av ärendet
Givagård 1:27 (marknadsplatsen i Torup) har kommunen sålt två tomter till två exploatörer. 
På området ska det byggas 20st lägenheter och en infrastruktur behöver tas fram. Kommunen 
ska stå för delar av exploateringen inom området enligt planbeskrivningens ekonomiska 
fördelning:
- kostnader som uppstår vid anläggande av ny väg och framdragande av teknisk försörjning 
till områdets tomtgräns bekostas av kommunen.
- Kommunen bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet
- Kostnader för framdragning av VA till tomtgräns bekostas av kommunen.
 
Beräknad investeringskostnad exploatering: 970 000 kr
Beräknad investeringskostnad för iordningställande av parkområde: 150 000 kr
 
Fördelning av kapitalkostnader:
VA, 20 193 kr/år
Gatubelysning, 6 936 kr/år
Asfalt, 35 208 kr/år
Iordningställande av parkområde, 10404 kr/år

Handlingar i ärendet
 §99 KSAU Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
 §5 SBN Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
 Begäran om medel för exploatering Marknadsplatsen
 Kostnadsberäkning Exploatering Givagård 1_27
 Planbeskrivning DP del av Givagård 1_27 20170426(124940) (0)
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

26 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen 
(2018 KS0135)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen av risk- och väsentlighetsanalysen samt 
intern kontrollplan 2018. Kommunstyrelsen beslutar att anta intern kontrollplan för 2018.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 antog kommunfullmäktige en ny policy och riktlinjer för intern kontroll som 
ersatte det gamla reglementet. Det beror dels på att tidigare reglementet för intern kontroll, 
som antogs 2011, inte var anpassat till rådande syn på intern kontroll. Dåvarande reglemente 
antog i vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad intern kontroll är och ska syfta till.

Kommunens nya policy och riktlinjer för intern kontroll tydliggör ansvar, uppföljning 
dokumentation och lyfter fram behovet av risk- och väsentlighetsanalys i arbetet. Till skillnad 
från tidigare reglemente, där ny internkontrollplan antogs i januari, så ska nämnder/styrelser 
varje år anta en internkontrollplan. Planen ska beslutas i samband med nämndernas analyser 
under våren, och ska alltid föregås av en risk- och väsentlighetsanalys.

I samband med framtagande av internkontrollplan 2017 gjordes ett omfattande arbeta av 
enheterna på kommunledningskontoret. Uppföljningen under 2017 har dessutom uppvisat 
brister inom vissa kontrollmoment. Därför innehåller internkontrollplanen för 2018 inte några 
nya kontrollmoment. Utan kommunledningskontoret kommer att fokusera på att förbättra 
nuvarande processer istället.

Enheterna arbetade under 2017 fram kontrollpunkter som understödjer punkterna i planen för 
kommunstyrelsen. Som exempel bifogas i ärendet ekonomienhetens internkontrollplan. 
Exempelvis finns en punkt om styrande dokument som rapporteras i sin helhet 
till kommunstyrelsen där ekonomienheten följer upp alla sina styrande dokument.

Handlingar i ärendet
 §100 KSAU Internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen
 Internkontrollplan 2018 KS
 Internkontrollplan 2018 KS
 Bilaga 1 - Risk- och väsentlighetsanalys 2018 KS
 Bilaga 2 - Internkontrollplan 2018 ekonomienheten

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§72

Resultat - och ekonomisk plan REP 2019-2022 Kommunstyrelsen - 
Analyser 
(2018 KS0005)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av analyserna och hänskjuter dem till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett antal nuläges- och omvärldsanalyser inför 
resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022. Kommunledningskontoret har även tagit fram 
analyser kopplade till investeringar.

Handlingar i ärendet
 §101 KSAU Resultat - och ekonomisk plan REP 2019-2022 Kommunstyrelsen - 

Analyser
 180421 -  Sammanställning och presentation av KS analysarbete (exkl kostnader).pdf

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§73

Granskning leverantörsfakturor 
(2017 KS0246)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets svar på revisionens frågor 
gällande hanteringen av intern kontroll leverantörsfakturor på kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har skickat in fyra frågor gällande hanteringen av den interna kontrollen för 
leverantörsfakturor på kommunledningskontoret.

Handlingar i ärendet
 §102 KSAU Granskning leverantörsfakturor
 Tjänsteskrivelse - svar på frågor från revisionen gällande intern kontroll 

leverantörsfakturor
 Svar på frågor från revisonen gällande granskning intern kontroll leverantörsfakturor
 Missiv Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun
 Granskningsrapport leverantörsfakturor

Beslutet skickas till 
Revisionen (protokollsutdrag + svar på frågor)

Paragrafen är justerad

29 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

Regional VA samverkan 
(2018 KS0133)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att medverka i det fortsatta utredningsarbetet i syfte 
att undersöka förutsättningarna för att framgent ingå i en regional samverkan med ett 
gemensamt huvudmannaskap för VA- försörjning.

Beskrivning av ärendet
Ägarsamrådet bestående av presidierna för kommunstyrelserna i Halmstad och Laholms 
kommuner samt nämnden för Laholmsbuktens VA har gett uppdraget åt förvaltningen att 
utreda framtida styrformer för Laholmsbuktens VA.
 
Hylte Kommun har fått frågan om kommunen vill delta i detta utredningsarbete.

Handlingar i ärendet
 §103 KSAU Regional VA samverkan
 Tjänsteskrivelse Regional VA- samverkan(149012) (0)
 Regional VA samverkan framtida styrform för Laholmsbuktens VA

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en regional VA- samverkan och önskar medverka i 
det fortsatta utredningsarbetet i syfte att undersöka förutsättningarna för att framgent ingå i en 
regional samverkan med ett gemensamt huvudmannaskap för VA- försörjning.

 
Yrkande
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar på följande beslutsmening: Kommunstyrelsen ställer sig positiv 
till att medverka i det fortsatta utredningsarbetet i syfte att undersöka förutsättningarna för 
att framgent ingå i en regional samverkan med ett gemensamt huvudmannaskap för VA- 
försörjning.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Bengt-Åke Torhalls yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt-Åke Torhalls yrkande.
 

Beslutet skickas till 
Halmstads kommun

30 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Laholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Paragrafen är justerad
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§75

Remiss Skolinspektionen Ansökan från Aspero Friskolor AB 
(2018 KS0136)

Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymn. Halmstad i Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn 
Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
 
Ansökan avser en utökning av det nationella samhällsvetenskapsprogrammet och 
ekonomiprogrammet. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 
2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 
2018 i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegation för att svara på den här typen av 
remisser. De hanterar frågan vid sitt möte 28 mars och deras förslag på svar på remissen blir 
underlag till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §106 KSAU Remiss Skolinspektionen Ansökan från Aspero Friskolor AB
 §83 BUN AU Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:227 Ansökan från Aspero 

Friskolor AB
 Ärendebeskrivning remiss från Skolinspektionen
 Tjänstesekrivelse remiss från Skolinspektionen
 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning 37-2018:227
 Remiss från Skolinspektionen Aspero Friskolor Dnr 37-2018:227 Beslut NIU golf
 Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:227 Ansökan från Aspero Friskolor AB
 Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:227 Ansökan från Aspero Friskolor AB
 Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:227 Aspero Friskolor Remissbrev 

avvikelse
 Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:227 Registeringsbevis

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymn. Halmstad i Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020.
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Yrkande
Anna Roos (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M), yrkar: Hylte kommun 
tillstyrker ansökan.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande 
och lämnar följande skriftliga reservation:
Reservation till förmån för eget yrkande
Vi tycker att tillstånd ska medges med hänvisning till följande:
*Aspero ansöker om nationellt godkänd idrottsutbildning, det handlar inte om en utökning av 
utbildningen utan andra förutsättningar för den utbildning som redan finns. Svenska 
golfförbund har tillstyrkt ansökan vilket säkerställer att utbildingen har kvalitet för att få en 
nationellt godkänd idrottsutbildning. Hylte kommun bör inte avslå denna ansökan.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen (undertecknad protokollsutdrag + ärendebeskrivning från barn- och 
ungdomskontoret)

Paragrafen är justerad
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§76

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan  Hvilan Utbildning AB 
(2018 KS0132)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avstyrka ansökan från Hvilan Utbildning AB om en nyetablering 
av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. 
läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning Halmstad i Halmstads 
kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
 
Ansökan avser en nyetablering av det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen 
ekonomi, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018 
i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegation för att svara på den här typen av 
remisser. De hanterar frågan vid sitt möte 28 mars och deras förslag på svar på remissen blir 
underlag till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §105 KSAU Remiss från Skolinspektionen - Ansökan Hvilan Utbildning AB
 §86 BUN AU Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957
 Ärendebeskrivning remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Hvilan Utbildning AB 

dnr 32-2018:957
 Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Hvilan Utbidlning AB
 Följebrev Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan Utbildning 

AB
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan Bankmedel
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan registreringsbevis
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan Utbildning
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan Utbildning AB
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 32-2018:957 Hvilan årsredovisning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar avstyrka ansökan från Hvilan Utbildning AB om en nyetablering 
av en fristående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. 
läsåret 2019/2020.

Yrkande
Anna Roos (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Hylte kommun 
tillstyrker ansökan.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande 
och lämnar följande skriftliga reservation:
Reservation till förmån för eget yrkande.
Vi tycker att tillstånd ska medges med hänvisning till följande:
* Elever och deras vårdnadshavare vet bäst själva vilken utbildning som passar eleven och 
bör således själva få välja skola.
* Utbildningsföretag som håller kvalitet och är godkända av Skolinspektionen bör få bedriva 
företagsverksamhet och utöka sina verksamheter om det finns efterfrågan på företagets 
tjänster.
* I massmedia har oro för brist på gymnasieplatser redovisats. Hyltes ungdomar konkurrerar 
om dessa platser i hög grad. Barn och ungdomsnämndens statistik visar att antalet 
gymnasielever ökar med ca 20 % de närmaste fem åren.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen (undertecknad protokollsutdrag + ärendebeskrivning från barn- och 
ungdomskontoret)

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från ThorenGruppen AB 
(2018 KS0131)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan från ThorenGruppen AB om utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstad kommun 
fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 
Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
 
Ansökan avser en utökning av det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Hylte 
kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018 i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegation för att svara på den här typen av 
remisser. De hanterar frågan vid sitt möte 28 mars och deras förslag på svar på remissen blir 
underlag till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §104 KSAU Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från ThorenGruppen AB
 §85 BUN AU Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från 

ThorenGruppen AB
 Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Thoreen Gruppen AB
 Ärendebeskrivning Remissvar ansökan Thoren Buisiness School Halmstad
 Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från ThorenGruppen AB 

Fullmakt
 Följebrev Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från 

ThorenGruppen AB
 Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från ThorenGruppen AB
 Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från ThorenGruppen AB
 Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från ThorenGruppen AB 

Fullmakt
 Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från ThorenGruppen AB 

Registreringsbevis
 VB: Remiss från Skolinspektionen: Dnr: 32-2018:941 Ansökan från ThorenGruppen 

AB Årsredovisning
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
kommunstyrelsen avstyrka ansökan från ThorenGruppen AB om utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. 
läsåret 2019/2020.

Yrkande
Anna Roos (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Hylte kommun 
tillstyrker ansökan.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande 
och lämnar följande skriftliga reservation:
Reservation till förmån för eget yrkande.
Vi tycker att tillstånd ska medges med hänvisning till följande:
* Elever och deras vårdnadshavare vet bäst själva vilken utbildning som passar eleven och 
bör således själva få välja skola.
* Utbildningsföretag som håller kvalitet och är godkända av Skolinspektionen bör få bedriva 
företagsverksamhet och utöka sina verksamheter om det finns efterfrågan på företagets 
tjänster.
* I massmedia har oro för brist på gymnasieplatser redovisats. Hyltes ungdomar konkurrerar 
om dessa platser i hög grad. Barn-och ungdomsnämndens statistik visar att antalet 
gymnasielever ökar med ca 20 % de närmaste fem åren.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen (undertecknad protokollsutdrag + ärendebeskrivning från barn- och 
ungdomskontoret)

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Remiss Skolinspektionen Ansökan från Aspero Friskolor AB 
(2018 KS0137)

Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymn. Halmstad i Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn 
Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
 
Ansökan avser en utökning av det nationella samhällsvetenskapsprogrammet och 
ekonomiprogrammet. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 
2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 
2018 i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegation för att svara på den här typen av 
remisser. De hanterar frågan vid sitt möte 28 mars och deras förslag på svar på remissen blir 
underlag till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §107 KSAU Remiss Skolinspektionen Ansökan från Aspero Friskolor AB
 §84 BUN AU Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:220 Ansökan från Aspero 

Friskolor AB
 Ärendebeskrivning remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Aspero Friskolor AB 

– handboll dnr 37-2018:220
 Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Aspero Friskolor 

AB.Handboll
 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning 37-2018:220
 Följebrev Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:220 Ansökan från Aspero 

Friskolor AB
 Remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:220 Ansökan från Aspero Friskolor AB 

remissbrev avvikelse
 Remiss Skolinspektionen Dnr 37-2018:220  Aspero Friskolor AB Beslut NIU 

handboll
 Remiss Skolinspektionen Dnr 37-2018:220 Ansökan från Aspero Friskolor ansökan
 Remiss Skolinspektionen Dnr 37-2018:220 Ansökan från Aspero Friskolor 

registreringsbevis
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymn. Halmstad i Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Yrkande
Anna Roos (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Hylte kommun 
tillstyrker ansökan.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande 
och lämnar följande skriftliga reservation:
Reservation till förmån för eget yrkande.
Vi tycker att tillstånd ska medges med hänvisning till följande:
*Aspero ansöker om nationellt godkänd idrottsutbildning, det handlar inte om en utökning av 
utbildningen utan andra förutsättningar för den utbildning som redan finns. Svenska 
handbollsförbundet har tillstyrkt ansökan vilket säkerställer att utbildingen har kvalitet för att 
få en nationellt godkänd idrottsutbildning. Hylte kommun bör inte avslå denna ansökan.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen (undertecknad protokollsutdrag + ärendebeskrivning från barn- och 
ungdomskontoret)

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

Remiss från Skolinspektionen Ansökan Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB 
(2018 KS0143)

Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad i 
Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Beskrivning av ärendet
Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 
Gymnasieskola Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
 
Ansökan avser en utökning av det nationella  ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi. 
Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018 i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegation för att svara på den här typen av 
remisser. De hanterar frågan vid sitt möte 28 mars och deras förslag på svar på remissen blir 
underlag till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §108 KSAU Remiss från Skolinspektionen Ansökan Drottning Blankas 

Gymnasieskola AB
 §88 BUN AU Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132
 Ärendebeskrivning remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Drottning Blankas 

gymnasieskola AB dnr 32-018:1132
 Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Drottning Blankas 

gymnasieskola AB
 Följebrev Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132  Ansökan Drottning 

Blankas Gymnasieskola AB
 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132 DBGY halmstad
 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132 Drottning Blanka ansökan 2018
 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132 Drottning Blanka fullmakt
 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132 Drottning Blanka årsredovisning
 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1132 Drottning Blankas Gymnasieskola 

AB  registreringsbevis
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad i 
Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Yrkande
Anna Roos (C), med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Hylte kommun 
tillstyrker ansökan.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande 
och lämnar följande skriftliga yrkande:
Reservation till förmån för eget yrkande.
Vi tycker att tillstånd ska medges med hänvisning till följande:
* Elever och deras vårdnadshavare vet bäst själva vilken utbildning som passar eleven och 
bör således själva få välja skola.
* Utbildningsföretag som håller kvalitet och är godkända av Skolinspektionen bör få bedriva 
företagsverksamhet och utöka sina verksamheter om det finns efterfrågan på företagets 
tjänster.
* I massmedia har oro för brist på gymnasieplatser redovisats. Hyltes ungdomar konkurrerar 
om dessa platser i hög grad. Barn och ungdomsnämndens statistik visar att antalet 
gymnasielever ökar med ca 20 % de närmaste fem åren. 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen (undertecknad protokollsutdrag + ärendebeskrivning från barn- och 
ungdomskontoret)

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Värmdö Tekniska 
Utbildningar AB 
(2018 KS0144)

Beslut
Hylte kommun avstyrker ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar AB.

Beskrivning av ärendet
VÄRMDÖ TEKNISKA UTBILDNINGAR AKTIEBOLAG har hos Skolinspektionen ansökt 
om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning för särskild variant av 
fordons- och transportprogrammet vid den fristående gymnasieskolan i Motorsportsgymnasiet 
i Anderstorp i Gislaved fr.o.m. läsåret 2019/2020.
 
Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018 i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har delegation för att svara på den här typen av 
remisser. De hanterar frågan vid sitt möte 28 mars och deras förslag på svar på remissen blir 
underlag till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §109 KSAU Remiss från skolinspektionen Ansökan från Värmdö Tekniska 

Utbildningar  AB
 §87 BUN AU Remiss Dnr: 37-2018:871 Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar 

Aktiebolag
 Ärendebeskrivning remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Värmdö tekniska 

utbildningar AB dnr 37-2018:871 (version som var med i KSAU)
 Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Värmdö tekniska 

utbildningar AB
 Ärendebeskrivning remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Värmdö tekn. (ändrad 

mellan KSAU och KS)
 Ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan 37-2018:871
 Remiss från skolinspektionen Dnr: 37-2018:871 Ansökan från Värmdö Tekniska 

Utbildningar  AB

Förslag till beslut
Arbetsutskottets beslut
Frågan hänskjuts till kommunstyrelsen.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka om det är en ny ansökan eller ett 
övertagande av verksamhet.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Hylte kommun avstyrker ansökan.
Johan Edenholm (KV), med instämmande av Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och 
Bengt-Åke Torhall (L): Hylte kommun tillstyrker ansökan.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Johan Edenholms 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 Johan Edenholms yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Reservation
Anna Roos (C) , Bo-Gunnar Åkesson (M) och Johan Edenholm (KV) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen (undertecknad protokollsutdrag + ärendebeskrivning från barn- och 
ungdomskontoret)

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §80
Ärende: Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar AB,  2018 
KS0144

Omröstningslista(or)
Ska ansökan avstyrkas eller tillstyrkas?

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Johan Edenholm (KV), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Jerzy Golowkin (-), ledamot X
Micael Arnström (S), ersättare X
Gunnel Johansson (S), ersättare X
Anders Bertilsson (SPI), ersättare X
Resultat 6 5 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81

Begäran om yttrande - Tillstånd vindkraft Örken vindkraftspark 
(2016 KS0369)

Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 5, 
Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018, daterat 2015-03-26, om ett moratorium om 
ny vindkraft tills dess en ny översiktsplan har beslutats.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län begärt ett yttrande från kommunstyrelsen om en ansökan från 
E.ON Wind Sweden AB. E.ON Wind AB ansöker om tillstånd för att uppföra utbyggnad av 
en befintlig vindkraftspark (6 verk på högst 150 meter) med ytterligare 4 verk med en högsta 
totalhöjd på 185 meter. Projektnamnet är Örken – Munkabol (EON Örken 2). Ansökan 
omfattar totalt 10 vindkraftsverk varav 5 inom Hylte kommun och de andra 5 inom Halmstads 
kommun.
 
Anläggningen ligger ca 2 km öster om Fröslida by. E.ON Wind Sweden AB:s planerade 
anläggning gränsar närmast till en planerad vindkraftspark omkring 2 km norr om parken, (ca 
20 verk) som planeras av Statkraft.
 
Hylte kommun har antagit en kommunövergripande vindkraftsplan. I den framgår att 
vindkraftsparken 1 enligt denna ansökan är inom ett av de prioriterade områden i Hylte 
kommun, VKP 2, som är tänkta till att kunna användas till vindkraft. Däremot är de två 
föreslagna vindkraftsverken i park 2 utanför det prioriterade området.
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2015 om ett moratorium om ny vindkraft till dess en 
ny översiktsplan har beslutas.
 
Även samhällsbyggnadsnämnden har fått en begäran om yttrande kring ansökan. 
Kommunstyrelsen använder samhällsbyggnadsnämndens beslut som förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker ansökan med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut om monatorium.

Handlingar i ärendet
 §110 KSAU Begäran om yttrande - Tillståndsansökan vindkraft Örken-Munkabol
 Begäran om yttrande ang. ansökan om tillstånd enligt miljöbalken(9000-2016-24)
 Remiss tillståndsansökan vindkraft Örken-Munkabol, 551-9000-16
 Tjänsteskrivelse från SBK
 Protokollsutdrag § 13 Samhällsbyggnadsnämnden (2018-03-20)
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §5 (2015-03-26)
 Skrivelse Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018 (bilaga KF § 5)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd för utökad vindkraftpark
 Skrivelse angående tillsyn av nuvarande vindkraftanläggning Örken.
 Planerad vindkraftspark, Örken - Munkabol, Fröslida

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 5, 
Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018, daterat 2015-03-26, om ett moratorium om 
ny vindkraft tills dess en ny översiktsplan har beslutats.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Hylte kommun tillstyrker ansökan, med hänvisning till kommunens 
vindkraftsplan.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 

Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län (dnr: 9000-2016-24)
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Bolagsform 
Hyltebostäder 
(2016 KS0298)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet lyfts ut från organisationsöversynen och att ärendet 
återredovisas till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har efter förslag från styrgruppen för organisationsöversynen tagit beslut 
om en utredning om bolagsformen för Hyltebostäder. Utredningen är nu klar och har 
presenterats vid ett möte 7 mars 2018 för styrgruppen för organisationsöversynen.
 
Stygruppen konstaterar vid mötet 7 mars 2018 att detta är en mycket komplex fråga och 
föreslår därför kommunstyrelsen att ärendet lyfts ut från organisationsöversynen och hanteras 
som ett separat ärende, där beslut inte behöver tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
juni 2018.

Handlingar i ärendet
 §111 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Bolagsform för 

Hyltebostäder
 §5 Styrgrupp Org.översyn Utredning Bolagsform för Hyltebostäder
 Utredning av alternativ med nytt bostadsaktiebolag 180119.pdf

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§83

Samverkan mellan polis och Hylte kommun 
(2017 KS0145)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till samverkansöverenskommelse med tillhörande 
medborgarlöften.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag på samverkansöverenskommelse med polisen skickades ut på internremiss. 
Nämnderna har kommit in med sina synpunkter. Därefter reviderade 
kommunledningskontoret förslaget utifrån synpunkterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt möte 6 februari 2018 att återremittera 
ärendet för att arbeta in de synpunkter från Hyltebostäder som inte hade arbetats in i förslaget 
samt undersöka vilka medborgardialoger som har gjorts.

Hyltebostäders synpunkter om ökad samverkan och närvaro har nu arbetats in i 
medborgarlöftena. Det nya förslaget är avstämt med Polisområdet Falkenberg/Hylte som 
ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Polisområdet Falkenberg/Hylte i frågan om 
medborgardialogen. Medborgardialogerna genomförde polisen själva. Dessa genomfördes 
som korta intervjuer där deltagarna bl.a. tillfrågades om trygghetsfrågor och inom ramen för 
vilka områden de önskad en ökad polisiär aktivitet.

Handlingar i ärendet
 §113 KSAU Samverkan mellan polis och Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Samverkansavtal och medborgarlöften - efter återremiss
 Samverkansöverenskommelse 2018 och tillsvidare mellan Hylte kommun och 

Lokalpolisområde Falkenberg
 §38 KSAU Samverkansöverenskommelse mellan polis och Hylte kommun

Beslutet skickas till 
Lokalpolisområde Falkenberg/Hylte

Paragrafen är justerad
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§84

Erbjudande om bandvagn 
(2018 KS0151)

Beslut
Ärendet återremitteras för att tydliggöra:

- information om brandvagn, typ årsmodell och skick inkl. bilder
- driftkostnader på längre sikt
- kostnader för utbildning av brandmän
- vilken ny typ av funktion tillför bandvagnen räddningstjänsten 

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten i Halmstad har lämnat ett erbjudande till räddningstjänsten Hylte om att 
förvalta över en av deras två bandvagnar. Erbjudandet innebär att räddningstjänsten i Hylte 
får stå för en årlig drift- och underhållskostnad på ca 5000 kr, kostnaden beräknas inrymmas i 
ordinarie driftbudget. Kostnaden är en genomsnittkostnad som är framräknad av 
räddningstjänsten Halmstad på de senaste fem åren. Dessutom tillkommer en engångkostnad 
på ca 25 000kr på för ett begagnat maskinflak för att transportera bandvagnen. 
Räddningstjänsten Halmstad är fortsatt ägare av bandvagnen.

I dagsläget förfogar inte räddningstjänsten i Hylte över en bandvagn och erbjudandet innebär 
att räddningstjänsten snabbare kan undsätta allmänheten vid olika tillbud som exempel 
snöoväder, skogsbrand och undsätta skadade i oframkomlig terräng.

Handlingar i ärendet
 §115 KSAU Erbjudande om bandvagn
 Erbjudande bandvagn

Förslag till beslut
Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) 
och Johan Edenholm (KV) yrkar: Ärendet återremitteras för att tydliggöra: 
- information om brandvagn, typ årsmodell och skick inkl. bilder
- driftkostnader på längre sikt
- kostnader för utbildning av brandmän
- vilken ny typ av funktion tillför bandvagnen räddningstjänsten 
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Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens om ärendet ska avgöras idag eller återremiteras. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.
 
 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§85

Uppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(2018 KS0119)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för år 2017.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har tagit fram en årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
för år 2017.

Handlingar i ärendet
 §117 KSAU Uppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2017
 Årsuppföljning 2017

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§86

Uppföljning av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(2018 KS0120)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor för år 2017.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har tagit del av årsuppföljning av kommunens arbete med lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor för år 2017.

Handlingar i ärendet
 §118 KSAU Uppföljning av lag (2010:1011) om brandfarliga och expolosiva varor
 Årsuppföljning av lag (2010:1011) om  brandfarliga och explosiva varor för år 2017
 Årsuppföljning  2017 av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad

52 / 56



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87

Uppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 
(2018 KS0121)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för år 
2017.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har tagit fram en årsuppföljning av kommunens arbete med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap för år 2017.

Handlingar i ärendet
 §119 KSAU Uppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 Årsuppföljning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händleser i fredstid och höjd beredskap för år 2017
 2018 årlig uppföljning+2018+HYLTE+6183212612594384623

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§88

Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2017 
(2018 KS0122)

Beslut
Räddningsnämnden har tagit del av uppföljningen av Hylte kommuns säkerhetsarbete 2017.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har tagit fram en uppföljning av säkerhetsarbetet i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §120 KSAU Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2017
 Verksamhetsberättelse för Hylte kommuns säkerhetsarbete 2017
 Verksam17

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§89

Fyllnadsval: Folkhälsorådet 
(2018 KS0139)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Anders Bertilsson (SPI) som kommunstyrelsens 
representant i lokala folkhälsorådet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Marie-Louice Lindström (S) från ledamot i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver därför göra ett fyllnadsval till lokala 
folkhälsorådet.
 
Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar: Anders Bertilsson (SPI) väljs som kommunstyrelsens 
representant i lokala folkhälsorådet.

Beslutet skickas till 
Lokala folkhälsorådet
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§90

Övriga ärenden 
(2018 KS0013)

Beskrivning av ärendet
Budget för snöröjning
Jerzy Golowkin (-) föreslår att ev. överskott från budgeten för snöröjning ska läggas på 
asfaltering och annat arbete inom park och gata.
 
Fiberutbyggnad
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om hur det går med fiberutbyggnad på landsbygden runt 
Torup och Rydöbruk. Ronny Löfquist (S) svarar att kommunledningen har haft möte med IP-
Only, och enligt företaget planeras byggstart under hösten 2018, men att det inte kommer vara 
färdigbyggt förrän under 2019.
Paragrafen är justerad
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