
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Malin Thydén-Kärrman (S)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-14
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm 
(KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Lisa Mogren (V), Håkan 
Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD), Malin Thydén-Kärrman 
(S), Rolf Näslund (M), Fredrik Engberg (L)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Christer Grähs (t.f. kommundirektör) §§67-72
Daniel Bjuvstam (t.f. ekonomichef)

Utses att justera Anna Roos (C)
Malin Thydén-Kärrman (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§67-89
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§67 Val av justerare

§68 Godkännande av ärendelista

§69 Information och rapporter

§70 Meddelanden

§71 Delegeringsredovisning

§72 Årsredovisning 2019

§73 Resultatbalansering Hylte kommun

§74 Svar på motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-terrorister

§75 Remiss från Skolinspektionen SI 2020:1044 Ansökan från Thorengruppen AB

§76 Remiss från Skolinspektionen - SI 2020:981 - Ansökan om godkännande för nyetablering 
av fristående gymnasieskola

§77 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region Jönköpings län

§78 Köp av fastighet, Kinnared 35:3

§79 Intresseanmälan markköp Brännö 1:2

§80 Begäran om planbesked - Givagård 1:48

§81 Ställningstagande att gå i krisledningsnämnd på grund av extraordinär händelse

§82 Samråd mellan kommunstyrelsen och nämnderna

§83 Representant i styrelsen för Bonadsmuseet

§84 Fyllnadsval arbetsutskott

§85 Fyllnadsval - representant folkhälsorådet

§86 Fyllnadsval - tillväxtutskottet

§87 Begäran om medel för samförläggning el i Drängsered

§88 Näringslivsfrämjande åtgärder i och med Covid-19-krisen

§89 Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Malin Thydén-Kärrman (S) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV). 
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Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar: 
- Begäran om medel Samförläggning el Drängsered
- Näringslivsfrämjande åtgärder i och med Covid-19-krisen
-  Paus av investeringsprojektet"Hylte rustar för framtiden"

Beskrivning av ärendet
Mellan kallelsens utskick och sammanträdet kom det till ett ärende om Begäran om medel 
samförläggning el Drängsered. 
 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att följande ärenden ska tas upp på ärendelistan: 
-  Näringslivsfrämjande åtgärder i och med Covid-19-krisen
- Paus av investeringsprojektet"Hylte rustar för framtiden"
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om ärendet om näringslivsfrämjande 
åtgärder. Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner att ärendet läggs till 
ärendelistan. 
Ordförande frågar sedan om ärendet om "Hylte rustar för framtiden" kan läggas till 
dagordningen. Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner att ärendet läggs till 
ärendelistan. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Kommunens krisarbete med Covid-19
T.f. kommundirektör Christer Grähs och information- och kanslichef Emma 
Gröndahl informerar om kommunens krisarbete med Covid-19. Kommunstyrelsen får bland 
annat information om tillgång till skyddsutrustning, antal konstaterade smittade och vilka 
åtgärder kommunen hittills vidtagit inom den egna organisationen och för näringslivet och 
föreningslivet i Hylte.. 
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 14 april 2020
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Meddelanden 
(2020 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet
 Meddelande inställt ägarsamråd med nämnden för överförmyndare i samverkan
 Protokoll Hyltebostäder 2020-03-12
 Cesam protokoll 2020-03-03
 Cesam protokoll 2020-02-04
 Protokoll KF 2020-03-12
 Protokoll KF 2020-04-01
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Delegeringsredovisning 
(2020 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

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

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut Beslut ställföreträdande kommundirektör
 Ordförandebeslut Personalförmån, check för inköp hos lokala företag
 Ordförandebeslut Hävning av anställningsstopp, coronaviruset
 Delegeringsbeslut Kulturarvstöd Hallands arkivförbund
 Ordförandebeslut Undantag anställningsstopp omsorgsassistent/undersköterska
 Ordförandebeslut Undantag anställningsstopp HR-strateg/Förhandlare
 Ordförandebeslut Hävning av övertidsstopp
 Delegeringsbeslut Undantag anställningsstopp ekonomienheten controller
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Samverkan och fackliga förhandlingar
 Delegeringsbeslut Anställningar mars 2020
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv - mars
 Delegeringsbeslut Beslutsattest digitalisering
 Delegeringsbeslut Utanordnare
 Ordförandebeslut Tillförordnad kommundirektör och ställföreträdande 

kommundirektör
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72

Årsredovisning 2019 
(2019 KS0001)

Beslut
Efter vissa textkompletteringar i årsredovisning 2019 föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns årsredovisning för 2019.
 
 

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 att 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls. Kommunfullmäktige har antagit fem finansiella 
nyckeltal och fyra av dem uppnådde i bokslutet god kvalitet, det vill säga 80 procent.

Fullmäktige har beslutat om 33 nyckeltal för verksamheterna. Av dessa är det fyra som inte 
utvärderats vid bokslutet och de är därmed inte med i värderingen av god ekonomisk 
hushållning. Av de 29 nyckeltal som utvärderats uppnådde 17 god eller delvis god kvalitet, 59 
procent, medan 12 inte uppnådde god kvalitet. Utifrån kommunfullmäktiges definition har 
inte kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning under 2019.

Årets resultat 2019 uppgår till – 6,2 mkr, vilket motsvarar – 0,9 % i relation till skatteintäkter 
och bidrag.

I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 0 kr vilket innebär att kommunen inte 
behöver hämta hem det negativa resultatet under kommande treårsperiod. Anledningen till att 
balansresultatet blir 0 kr är kommunfullmäktiges beslut 2019-05-02 om att utöka barn- och 
ungdomsnämndens ram med 26,5 mkr och finansiera detta genom att ianspråkta upp till 26,5 
mkr av resultatutjämningsreserven. Då resultatet stannade på -6,3 mkr är det endast det 
beloppet som ianspråktas vid bokslut 2019. 

Handlingar i ärendet
 §52 KSAU Årsredovisning 2019
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2019
 2019 Årsredovisning
 §9 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut 2019
 Bokslut 2019 - Barn och ungdomsnämnden
 §6 KFN Årsbokslut 2019 arbets- och näringslivsnämnden
 Bokslut 2019 arbets- och näringslivsnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 §8 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Bokslut
 Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019
 §2 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Bokslut
 Bokslut tillsynsnämnden 2019
 §11 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Bokslut
 ON Bokslut verksamhetsberättelse 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut. 
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2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Resultatbalansering Hylte kommun 
(2020 KS0155)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar resultatbalansera 250 000 kr till räddningsnämnden, projekt Friska 
brandmän. 

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 av ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget, 
som inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund av att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.

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

Handlingar i ärendet
 §53 KSAU Resultatbalansering Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Resultatbalansering av 2019 års driftbudget
 Resultatbalansering 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar resultatbalansera 250 000 kr till räddningsnämnden, projekt Friska 
brandmän. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

Svar på motion angående tydligt ställningstagande mot 
återvändande IS-terrorister 
(2019 KS0269)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) och Bo Brandt (SD) har lämnat in en motion där de föreslår 
kommunfullmäktige att besluta:
• Att Hylte kommuns politiker tar ställning till om det är fel att lagstiftningen nekar svårt 
sjuka barn som behöver tillsyn dygnet runt och andningshjälp assistans, tvinga svårt sjuka 
människor ut i arbete, samtidigt som en förlegad lagstiftning ger återvändande terrorister 
rätten att komma tillbaka till vårt samhälle och rätten till att ta del av vårt generösa 
välfärdssystem och bidrag.
• Att Hylte kommun aktivt ska arbeta för att grundlagsstiftningen ändras så att den motsvarar 
folkviljans rättsuppfattning om vad som är rätt och fel.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 §54 KSAU Svar på motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-

terrorister
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss, ställningstagande återvändande IS-terrorister
 Ärendebeskrivning - Svar på motion angående tydligt ställningstagande mot 

återvändande IS-terrorister
 Motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-terrorister
 §183 KSAU Motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-

terrorister - på remiss
 Tjänsteskrivelse: Motion ställningstagande mot återvändade IS-terroriter - på remiss
 §76 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottet förslag  till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns:
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 8 JA-röster, 2 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån till Stina Isakssons 
yrkande.  
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

Remiss från Skolinspektionen SI 2020:1044 Ansökan från 
Thorengruppen AB 
(2020 KS0088)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i sitt yttrande till Skolinspektionen bifalla ansökan från 
Thorengruppen AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business 
School Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristånde gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2021/2022.
Ansökan avser en utökning med nationellt program; nationella 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och medier, 
information och kommunikation.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020. 

Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte 
blivit antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. 
Utifrån att det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och 
folkhälsokontoret att det är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Kontoret 
gör därför bedömningen att ansökan från Thorengruppen AB ska tillstyrkas.

Handlingar i ärendet
 §56 KSAU Remiss från Skolinspektionen SI 2020:1044 Ansökan om godkännande 

som huvudman
 Remiss från Skolinspektionen SI 2020:1044 Ansökan från Thorengruppen AB. 

2020/1044
 §56 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (SI 2020_1044) Ansökan från 

Thorengruppen AB
 Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen ansökan från Thorengruppen AB
 Ärendebeskrivning Konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från 
Thorengruppen AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business 
School Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 2021/2022.

 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande ska bifalla ansökan. 
 
Anna Roos (C), Rolf Näslund (M) och Fredrik Engberg (L) yrkar bifall till Stina Isakssons 
yrkande. 
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Stina Isakssons yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Reservation
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Krister Mattsson (S), Hanna Kjellin (S) och Malin 
Thydén-Kärrman (S) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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§76

Remiss från Skolinspektionen - SI 2020:981 - Ansökan om 
godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola 
(2020 KS0121)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i sitt yttrande till Skolinspektionen bifalla ansökan från 
Amerikanska Gymnasiet om att nyetablera en fristående gymnasieskola vid Amerikanska 
Gymnasiet i Halmstads kommun från och med läsåret 2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Amerikanska 
Gymnasiet i Halmstads kommun från och med läsåret 2021/2022.
 
Ansökan avser en utökning med nationellt program; ekonomiprogrammet med inriktningarna 
ekonomi och juridik, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation samt 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och samhälle samt 
naturvetenskap.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 
§ skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat 
protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020.

Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte 
blivit antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. 
Utifrån att det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och 
folkhälsokontoret att det är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland.

Handlingar i ärendet
 §55 KSAU Remiss från Skolinspektionen - SI 2020:981 - Ansökan om godkännande 

för nyetablering av fristående gymnasieskola
 Remiss från Skolinspektionen - SI 2020:981 - Ansökan om godkännande för 

nyetablering av fristående gymnasieskola
 §55 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (SI 2020_981) Ansökan från 

Amerikanska Gymnasiet
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Amerikanska 

Gymnasiet
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen

15 / 33



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från 
Amerikanska Gymnasiet om att nyetablera en fristående gymnasieskola vid Amerikanska 
Gymnasiet i Halmstads kommun från och med läsåret 2021/2022.

Yrkande
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V) och Hanna Kjellin (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Anna Roos (C) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande ska bifalla ansökan. 
 
Stina Isaksson (SD), Rolf Näslund (M) och Fredrik Engberg (L) yrkar bifall till Anna Roos 
yrkande. 
 

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 att 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 5 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Stina Isakssons yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Reservation
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Krister Mattsson (S), Hanna Kjellin (S) och Malin 
Thydén-Kärrman (S) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region 
Jönköpings län 
(2020 KS0083)

Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och expedierar det till Region 
Jönköpings län.
 

Beskrivning av ärendet
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit fram ett 
förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2035.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlar målen för trafikens utveckling till år 
2035 och ska beskriva inriktningen för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik 
inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande.

Eftersom Hylte kommun är gränskommun till Jönköpings län har kommunen beretts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till trafikförsörjningsprogram.
 

Handlingar i ärendet
 §18 TU Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region 

Jönköpings län
 Remissyttrande, trafikförsörjningsprogram för Region Jönköpings län
 Tjänsteskrivelse - Remissyttrande, regionalt trafikförsörjningsprogram Region 

Jönköpings Län
 Missiv Remissbehandling - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för 

Region Jönköpings län. RJL 2019/2969
 Remissbehandling - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region 

Jönköpings län RJL 2019/2969
 Remissbehandling - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region 

Jönköpings län. Bilaga RJL 2019/2969

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet som sitt eget och expedierar det till Region 
Jönköpings län.
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Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län

18 / 33



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-14

Kommunstyrelsen
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§78

Köp av fastighet, Kinnared 35:3 
(2020 KS0177)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa fastigheten Kinnared 35:3 av Brännö–Kinnareds 
Idrottsförening/Fotbollsförening.
 
Finansering sker via kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet
Brännö – Kinnareds Idrottsförening/Fotbollsförening har i protokoll daterat 2019-12-19 
beslutat att erbjuda Hylte kommun köpa marken som föreningen äger, fastigheten Kinnared 
35:3 för 2 000 kr.

Fastigheten är på 12 855 kvm och omfattas inte av någon detaljplan. Området utgörs av klippt 
gräsyta belägen mellan två vattendrag ca 20 – 100 meter från Kinnareds förskola (Kinnared 
Prästgård 1:1) respektive skola (Kinnared 8:1). Området ger förskola/skola extra utrymmen 
för grön-/aktivitetsytor.

I anslutning till fastigheten ligger Kinnareds vattenverk.

Handlingar i ärendet
 §16 TU Köp av fastighet, Kinnared 35:3
 Tjänsteskrivelse - köp av mark, Kinnared 35:3
 Protokoll, 1989-12-04
 Protokoll, 2019-12-19

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa fastigheten Kinnared 35:3 av Brännö–Kinnareds 
Idrottsförening/Fotbollsförening.

 
Yrkande
Rolf Näslund (M) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag. 
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar att finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till beslut 
inkl. Tommy Edenholms yrkande om finansiering. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till beslut inkl. Tommy Edenholms yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
Ekonomienheten
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§79

Intresseanmälan markköp Brännö 1:2 
(2020 KS0107)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja markerat område enligt bifogad bild, ca 10,5 ha.
 

Beskrivning av ärendet
Det har kommit in en förfrågan om att förvärva en del av Hylte kommuns fastighet, del av 
Brännö 1:2, enligt markerat område på bifogad bild.

Intressenten förvärvade under hösten 2019 den intilliggande fastigheten X XX, XX
, och noterade efter en inventering av skogsbeståndet och fastighetsgränser att aktuell 
del av Brännö 1:2 passar väl till förvärvad fastighet, X XX, då en stor del av skogen är 
densamma på båda fastigheterna. Fastigheten angränsar både norr och öster om till X XX
. Avsikten med förvärvet är att utöka den produktiva skogsmarken på  X XX och 
bedriva ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk med en större samlad fastighet.

Brännö 1:2 är en fastighet om ca 40 ha (373365 kvm) och omfattas av både detaljplanerat 
område (tätorten Brännö) och utom detaljplanerat område, där största delen av området utgörs 
av skog.
Ett större röjningsarbete har utförts under hösten 2019/vintern 2020. Avverkning och gallring 
är beställt av upphandlad skogsentreprenör och kommer att utföras under våren 2020. Ett 
jaktarrende på skogsområdet finns mellan Hylte kommun och jakträttsinnehavare.

Hylte kommuns inställning är att inte sälja skogsmark till någon som frågar, utan vid avyttring 
läggs det ut till försäljning till allmänheten.
 

Handlingar i ärendet
 §15 TU Intresseanmälan markköp Brännö 1:2
 Tjänsteskrivelse - Intresseanmälan om markköp
 Intresseanmälan markköp Brännö 1_2, inklusive karta

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja markerat område enligt bifogad bild, ca 10,5 ha.
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Beslutet skickas till 
Intressenten
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§80

Begäran om planbesked - Givagård 1:48 
(2020 KS0182)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten 
Givagård 1:48 m.fl. i Torup.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun sålde 2018 Givagård 1:48 till Torups Bilverkstad AB, Mekonomen i Torup, 
efter en inkommen förfrågan. De hade gjort investeringar för att utveckla verksamheten ibland 
annat i en ny oljeavskiljare som även var dimensionerad för en tvätthall som de hade för 
avsikt att bygga. De behövde mer utrymme.

Den befintliga byggnaden på fastigheten Givagård 1:16 (Mekonomen) ligger i tomtgränsen 
vilket innebär begränsningar i fastigheten intill, Givagård 1:48, att bebyggas med bostäder på 
ett ändamålsenligt sätt, också då fastigheten är väldigt långsmal (20X80m). Fastigheten 
ansågs mindre lämplig för nybyggnation av bostäder.

Befintlig detaljplan från 1991 anger område för bostäder och industri och omfattar flera 
fastigheter. För Givagård 1:16 och 1:48 anges område för bostäder. Den tidigare detaljplanen 
(byggnadsplan) från 1946 medgav område för bostad, handel och hantverk. I den nya 
detaljplanen ändrades användningsområdet för dessa fastigheter till endast bostäder, vilket 
begränsar Mekonomen att utveckla sin verksamhet eftersom åtgärderna inte överensstämmer 
med gällande detaljplan.

När den nya detaljplanen togs fram angavs att verksamheten vid den befintliga 
bensinstationen skulle upphöra, och marken avsågs uppföras med flerbostadshus. 
Exploatören, Våcknareds Fastighets AB, som tog fram och bekostade denna plan hade året 
innan 1990 köpt upp bensinstationen med dess verkstad med planen att riva befintliga 
byggnader. Bolaget gick i konkurs och några år senare köpte den tidigare ägaren tillbaka 
verkstaden, och drev den vidare fram till 2005 då nuvarande ägare köpte verkstaden. 
Bilverkstaden har gamla anor, den startades redan 1927.

En lantmäteriförrättning kan inte göras utan planändring då åtgärden strider mot gällande 
detaljplan. Meningen var att de skulle slå samman de båda fastigheterna.

Kommunstyrelsen föreslås ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja 
planläggningsarbetet för fastigheten Givagård 1:48 m.fl. i Torup. För att göra det möjligt för 
verksamhetsutövaren att utveckla verksamheten enligt önskemål.
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Lagstöd
Detta beslut tas med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§ plan- och bygglagen.

Handlingar i ärendet
 §17 TU Begäran om planbesked – Givagård 1:48
 Tjänsteskrivelse - Planbesked, Givagård 1:48 m.fl.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge ett positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten 
Givagård 1:48 m.fl. i Torup.

 
Yrkande
Rolf Näslund (M) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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§81

Ställningstagande att gå i krisledningsnämnd på grund av 
extraordinär händelse 
(2020 KS0167)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen inte ska gå i krisledningsnämnd i nuläget. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen diskuterar om kommunstyrelsen ska gå i krisledningsnämnd på grund av 
Covid-19-krisen. 
 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) yrkar att kommunstyrelsen inte ska gå i 
krisledningsnämnd i nuläget. 
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§82

Samråd mellan kommunstyrelsen och nämnderna 
(2020 KS0207)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vårens planerade allmänna samråd ställs in.

Beskrivning av ärendet
De planerade samråden mellan kommunstyrelsen och nämnderna 17 mars blev inställda på 
grund av arbete med Covid-19. Kommunstyrelsen behöver ta ställning till hur man ska med 
samråden.

Kommunledningskontoret föreslår att det inte blir några allmänna samråd under våren, utan 
att det blir till hösten. Behövs det samråd med någon enskild nämnd i en specifik fråga kan 
det bli ett samråd med den specifika nämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Samråd kommunstyrelsen och nämnderna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vårens planerade allmänna samråd ställs in.

 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och Hyltebostäder
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§83

Representant i styrelsen för Bonadsmuseet 
(2020 KS0201)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Anna Roos (C) som representant i styrelsen för 
Bonadsmuseet.

Beskrivning av ärendet
Göran Edberg har varit kommunens representant i styrelsen för Bonadsmuseet. I och med 
Göran Edbergs avsägelse behöver kommunen utse en ny representant.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Representant i styrelsen för Bonadsmuseet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse XX som representant i styrelsen för Bonadsmuseet.

 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar att Anna Roos (C) utses som representant. 
 
Rolf Näslund yrkar bifall till Tommy Edenholms yrkande. 
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§84

Fyllnadsval arbetsutskott 
(2020 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen utser Krister Mattsson (S) som ledamot för resten av mandatperioden.
 
I och med att Krister Mattsson (S) går från ersättare till ledamot utser kommunstyrelsen 
Hanna Kjellin (S) som ersättare i arbetsutskottet för resten av mandatperioden. 

Beskrivning av ärendet
Göran Edberg har blivit befriad från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Tommy Edenholm är ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

I arbetsordningen för nämnder och styrelser står det att ordförande och vice ordförande ska 
ingå i arbetsutskottet. Eftersom Tommy Edenholm sedan innan är vald som ledamot i 
arbetsutskottet behöver kommunstyrelsen göra ett fyllnadsval för en ny ledamot.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse fyllnadsval arbetsutskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser XX som ledamot för resten av mandatperioden.
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§85

Fyllnadsval - representant folkhälsorådet 
(2020 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Engberg (L) som representant i folkhälsorådet för resten av 
mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Alexander Engman har blivit befriad från sitt uppdrag i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behöver därför göra ett fyllnadsval för platsen i folkhälsorådet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse fyllnadsval folkhälsorådet

Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet
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§86

Fyllnadsval - tillväxtutskottet 
(2020 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Engberg (L) som ersättare i tillväxtutskottet för resten av 
mandatperioden. 

Beskrivning av ärendet
Alexander Engman har blivit befriad från sitt uppdrag i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behöver därför göra ett fyllnadsval för platsen som ersättare i 
tillväxtutskottet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse fyllnadsval tillväxtutskottet
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§87

Begäran om medel för samförläggning el i Drängsered 
(2020 KS0175)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 495 249 kronor i 
tilläggsanslag år 2020 för samförläggning el i Drängsered. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet
Eon Energidistribution ska gräva ner luftburna elkablar i och runt Drängsered. De ska 
bl.a. gräva ner elkabel på tio delområden där kommunens gatubelysning idag hänger i 
luftledning.

Samhällsbyggnadskontoret har fått fråga om det finns intresse av att samförlägga 
dessa sträckor.

Väljer kommunen att inte gå med i samförläggningen tar kommunen på sig ansvaret för de 
uttjänta elstolparna (36 st) som Eon lämnar efter sig och de gamla luftledningarna 
med blanktråd finns kvar.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 495 249 kronor i tilläggsanslag år 2020 för 
samförläggning el i Drängsered.

Handlingar i ärendet
 §26 SBN Samförläggning el i Drängsered
 Tjänsteskrivelse - Samförläggning el Drängsered
 Samförläggning Drängsered
 Samförläggningserbjudande 20200317
 Karta samförläggning Drängsered

 
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens begäran och att 
finansering ska ske via kommunstyrelsens reserv.  
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Tommy Edenholms yrkande.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§88

Näringslivsfrämjande åtgärder i och med Covid-19-krisen 
(2020 KS0215)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Stina Isakssons förslag hänskjuts till krisledningsgruppen och 
återredovisning av krisledningsgruppens hantering av förslagen sker 
på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) väcker ärendet på dagens sammanträde. Hon lämnar ett antal punkter på 
näringslivsfrämjande åtgärder:
 

 Ta bort avgifter för restauranger (uteservering) hela 2020, uppmuntra till att kunna dra igång 
uteservering tidigare.

 Friskvårdspengen som våra anställda erhåller, blir en peng till att nyttja i det lokala 
näringslivet.

 Betala inbokade föreläsare osv i förskott.
 Stödja restauranger att kunna erbjuda hemkörning av mat.
 Försöka nå ut till de som blivit av med jobbet att söka jobb inom kommunen (omsorgen).
 Öka flexibiliteten av sophämtning hos företag.
 Ge gymnasieelever lunchpeng till att använda på lokala restauranger/affärer.
 Minska hyror om möjligt samt försöka påverka privata aktörer att minska sina hyror till 

företag de närmaste månaderna.
 Upphöra helt med praktik inom omsorgsförvaltningen.
 Sänka kraven för upphandling så fler mindre och lokala företag har möjlighet att lämna 

anbud.
 
På dagens sammanträde får kommunstyrelsen information om att vissa av förslagen redan 
håller på att utredas.  
 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att Stina Isakssons förslag hänskjuts till 
krisledningsgruppen och återredovisning av krisledningsgruppens hantering av förslagen sker 
på kommunstyrelsens nästa sammanträde.
 
Tommy Edenholm (KV), Stina Isaksson (SD) och Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar bifall till 
Anna Roos yrkande. 
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§89

Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden" 
(2019 KS0490)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet inte ska tas upp. 

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet väcker Stina Isaksson ett ärende om att pausa investeringsprojektet "Hylte 
rustar för framtiden".  
 
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar att ärendet tas emot och tas upp på nästkommande sammanträde 
med arbetsutskottet. 
 
Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar avslag till Stina Isakssons yrkande. 
 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Krister Mattsson (S), Hanna Kjellin (S) och Rolf 
Näslund (M) yrkar bifall till Malin Thydén-Kärrmans yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande  ställer Stina Isakssons och Malin Thydén-Kärrmans yrkande mot varandra. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 7 JA-röster, 2 NEJ-röster och 2 som avstod från att rösta finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande. 
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet. 
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