MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson
(SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Monica Randelin (personalchef) §239
Björn Andersson (projektledare Heltid som norm) §236
Annika Stenbäck (enhetschef omsorgskontoret) §236
Stefan Andersson (miljöchef) §198
Monica Randelid (personalchef) §§236-240

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§196-241

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-03

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA
§196

Val av justerare

§197

Godkännande av ärendelista

§198

Information och rapporter

§199

Meddelande

§200

Kommun- och regionledningsforum

§201

Information från rådgivande organ

§202

Uppföljning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans

§203

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

§204

Borgenförbindelse Kommuninvest

§205

Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och skola

§206

Begäran om investering - Renovering Unnaryds förskola

§207

Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar

§208

Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar

§209

Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron

§210

Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan

§211

Svar på motion angående skolbespisningen

§212

Svar på motion angående att hyra ut replokal

§213

Svar på motion angående förbud mot tiggeri

§214

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (8 månader)

§215

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Delårsbokslut

§216

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden - Delårsbokslut

§217

Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet

§218

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och Parkförening

§219

Ansökan om bidrag Rydögården

§220

Begäran om ianspråkstagande av resultatbalanserade medel - Gång- och cykelväg
Prästgårdssjön

§221

Begäran om ianspråktande av resultatbalanserade medel - Integration och arbetsglädje

§222

Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond

§223

Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2019

§224

Begäran om medel: Kompensation för RIB-avtal

§225

Återredovisning uppdrag kommunstyrelsen

§226

Önskemål/Intresse att köpa fastighet: Gamla Real

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§227

Försäljning av mark - Torups Prästgård

§228

Köp av mark - Stora Hässlehult

§229

Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv

§230

Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%

§231

Ungdomsfrågor

§232

Remiss från Finansdepartementet, Promemoria med förslag till förordning om stöd för
undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag

§233

Undantag från investeringsstopp

§234

Undantag från inköpsstopp

§235

Revidering av riktlinjer för anställningsstopp: Ordförandebeslut

§236

PU: Information Scheman inom äldreomsorgen

§237

Flytt av löneutbetalningsdatum

§238

PU: Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen

§239

PU: Undantag från anställningsstopp - redovisning av ordförandebeslut

§240

PU: Undantag från anställningsstopp

§241

Samverkansavtal för Entreprenörsregionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§196

Val av justerare
(2019 KS0008)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet
tillsammans med ordföranden Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§197

Godkännande av ärendelista
(2019 KS0009)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan och lägger till Extra ärende:
Samverkansavtal Entreprenörsregionen.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar: Ett ärende om yttrande från God Livsmiljö kring översiktsplanen
ska läggas till på ärendelistan.
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons yrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Ett ärende om att representanter från God livsmiljö ska bjudas in
till ett sammanträde på ärendelistan.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Ett ärende om monatorium mot vindkraft ska läggas till på
ärendelistan.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Ett ärende om ekonomisk uppdelning av lagstadgad verksamhet
och frivillig verksamhet ska läggas till på ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om yttrande
från God Livsmiljö. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om inbjudan
till God Livsmiljö. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
monatorium. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
ekonomisk uppdelning. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.
Protokollsanteckning
Ronny Löfquist (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Stina Isaksson (SD) yrkade att lägga till fyra ärendet till dagordningen. Dessa ärenden
hanterar delar i REP/budgetprocessen samt om vindkraft i Översiktsplanen.
Detta avslogs av en majoritet av ledamöterna i utskottet.
SD bereds två gånger årligen att med tjänstemannastöd och arvode arbeta fram förslag till
budget. Det nya ärende som Isaksson ville lyfta in bör hanteras i partiets budgetförslag.
Utöver detta vill Isaksson lyfta in tre ärenden som berör vindkraft. Vindkraften är en del av
arbetet med den pågående översiktsplanen. I den har hållets samråd i två steg där både
politiska partier samt privatpersoner fått yttra sig. Denna möjlighte har även SD haft men
avstått. Ärendet återkommer för beslut under hösten i ksau, KS samt KF. Alla ledamöter har
där full rätt att yrka på förändringar. Vilka som bjuds in till styrelsens sammanträden
bestäms av ordföranden.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§198

Information och rapporter
(2019 KS0010)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Regionala rådet
Länsstyrelsen och Försvarsmakten har haft ett träff om civilt försvar och totalförsvar. Ronny
Löfquist (S) och Per Borg, kommundirektör, var där.
Sommaren
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) rapporterar att sommaren har varit lugn.
HJN-banan
Ronny Löfquist (S) har varit på en avstämning kring HNJ-projektet.
Partnermöte Sydvatten
Det har varit partnermöte kring forskningsstationen i Tiraholm.
Smålands sjörike
Det har varit möte med Smålands sjörike.
Sommarmingel med länshövding
Anna Roos (C) och Micael Arnström (S) har varit med sommarmingel hos länshövdning.
Sommarminglet hade tema 100år av kvinnlig rösträtt.
Möte med tysk borgmästare
Anna Roos (C) träffade under sommaren borgmästaren i den tyska orten Schönebeck an der
Elbe. De är intresserade av att bli vänort med Hylte kommun. Ärendet hanteras av
tillväxtutskottet.
Möte med Gislaveds kommun
Det har varit ett möte med Gislaveds kommun som handlade om kommunikationer (bussar,
järnväg o.s.v.).
Studieresa med kommun- och regionforum

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommun- och regionforum var på studieresa i Köpenhamn. Man träffade representanter i
Danmark för att diskutera digitalisering och Greater Copenhagen.
Vindkraft
Stefan Andersson, miljöchef, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om hur processen
kring vindkraftstillstånd går till och vilka gällande tillstånd som finns just nu i Hylte kommun.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§199

Meddelande
(2019 KS0006)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelanden.
Beskrivning av ärendet

I kallelsen till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de
meddelanden som har kommit in till kommunen som det kan vara bra att kommunstyrelsen
har kännedom om.
Handlingar i ärendet










Internkontrollplan 2019 Omsorgsnämnden
Riskanalys inför internkontrollplan 2019 ANN
Protokoll Hyltebostäder 2019-05-23
§83 KF Beslut om ansvarsfrihet - kommunstyrelsen
Granskning av vissa kommuners hantering av begäran om utlämnandet av allmänna
handlingar
Beslut medfinansiärer skatepark
Arbetsförmedlingens reformering är i full gång
1905 Statistik Halland.pdf

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§200

Kommun- och regionledningsforum
(2019 KS0069)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av anteckningar från kommun- och
regionledningsforum från den 26 juni 2019 och dagordningen inför mötet 4 september 2019.
Handlingar i ärendet





Anteckningar KRF 2019-06-26
Agenda 2019-06-26 KRF.pdf
Agenda KRF 2019-09-04

Paragrafen är justerad
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§201

Information från rådgivande organ
(2019 KS0241)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har skickat med protokoll från kommunens rådgivande organ i
kallelsen till dagens sammanträde.
Handlingar i ärendet






Protokoll Lokal folkhälsorådet 2019-05-27
Protokoll BRÅ 2019-05-20
Protokoll KTR 2019-05-27
Protokoll KPR 2019-05-22

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§202

Uppföljning barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
(2019 KS0226)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Daniel Bjuvstam, tillförordnad ekonomichef, informerar om barn- och ungdomsnämndens
arbete för en ekonomi i balans.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§203

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
(2019 KS0322)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.
Beskrivning av ärendet

Region Halland har översänt förslag på reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande i samtliga kommunfullmäktige. Kommunerna har inför revideringen getts
tillfälle att lämna synpunkter, vilka har inarbetats i förslaget.
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.
Handlingar i ärendet






§51 ON Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Missivbrev - Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Tjänsteskrivelse - Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§204

Borgenförbindelse Kommuninvest
(2019 KS0353)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Beskrivning av ärendet

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest
i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Hylte kommun utfärdade
sin borgensförbindelse den 2 juni 2010.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Giltighetstiden för Hylte kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen
och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att Hylte kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt
fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal
är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests
verksamhet. Hylte kommun undertecknade Regressavtalet den 17 augusti 2011 och
Garantiavtalet den 17 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för
borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För
att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är
det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. I checklistan framgår bland annat hur
kommunfullmäktiges beslut ska formuleras.
Handlingar i ärendet




Borgensförbindelse Kommuninvest
Följebrev borgen_avtal Hylte kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Justerandes sign
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Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§205

Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och
skola
(2019 KS0338)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta del av uppgifterna och hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Det pågår en upphandling av projektet renovering av skola samt nybyggnad av förskola i
Kinnared. Sista anbudsdag är 29 augusti 2019.
Hyltebostäder ser dock redan nu att det finns en risk att man kommer behöva ytterligare
medel för att kunna finansiera projektet eftersom det har uppkommit nya behov under
projekteringsprocessen.
Efter anbudsöppning konstateras att man begär extra medel för att anta optionerna i anbuden.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse Finansiering Kinnareds skola och förskola
Underlag från Hyltebostäder om renovering Kinnareds skola och förskola
Komplettering skrivelsen KSAU ang finansiering av optioner Kinnared 20190902

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja anslag på anbud grundande siffror.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§206

Begäran om investering - Renovering Unnaryds förskola
(2019 KS0387)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under
förutsättning att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.
Beskrivning av ärendet

Det har varit en vattenläcka i Unnaryds förskola och nu behöver förskolan renoveras efter
vattenläckan. När kommunstyrelsen behandlade undantag för investeringar vid sitt
sammanträde 4 juni 2019 gav styrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma
med ett nytt investeringsobjekt för Unnaryds förskola som skulle ta med samtliga åtgärder
som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsen såg även att
fastigheten ska genomgå en renovering i samband med åtgärderna.

Hyltebostäder har tagit fram ett underlag för investeringsobjektet. Hyltebostäder uppskattar
renoveringskostnaden till 1 841 000 kr.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse Renovering Unnaryds förskola
Skrivelse Hyltebostäder Unnaryds förskola
Besiktningsrapport Unnaryds förskola
Kostnadsuppskattning på takbyte Unnaryds förskola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under
förutsättning att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§207

Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av
kommunens idrottshallar
(2019 KS0073)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna i Hylte kommun har lämnat in en motion angående kommunens
idrottshallar som man anser behöver upprustas och uppdateras.
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen
utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i kommunens idrottshallar. Varje
år görs en besiktning av träningsredskapen i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar.
Besiktningen genomförs av upphandlad extern aktör. Utifrån rekommendationerna i
besiktningsprotokollet vidtar Arbets- och näringslivskontoret åtgärder för att säkerställa att
utrustningen i idrottshallarna är i gott skick. Barn- och ungdomskontoret ansvarar för
utrustningen i skolornas gymnastiksalar. Alla åtgärder genomförs alltid med ett
tillgänglighetsperspektiv.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Handlingar i ärendet







§39 ANN Svar motion angående handlingsplan och upprustning och uppdatering av
kommunens idrottshallar.
Tjänsteskrivelse - Motion idrottshallar
§50 KSAU Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar, på remiss
§10 KF Inkomna motioner
Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§208

Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar
(2019 KS0108)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 29
januari 2019 föreslagit att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för
kommunen att uppföra belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 52, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen föreslår samhällsbyggnadskontoret att
motionen avslås.
Handlingar i ärendet







§49 SBN Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Motion angående belysning i barnens pulkabackar
§52 KSAU Motion angående belysning i barnens pulkabackar, på remiss
§10 KF Inkomna motioner

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Göran Edberg (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet föreslår ett bifall eller ett avslag på motionen.
Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår ett avslag på motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§209

Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
(2019 KS0072)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 17
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga
som går in mot Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 49, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket samt vid diskussion om den regionala gång- och cykelplanen med Region
Halland.
Handlingar i ärendet







§50 SBN Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
Tjänsteskrivelse - Motion gångbana i Kinnared
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
§10 KF Inkomna motioner
§49 KSAU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron, på
remiss

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§210

Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
(2019 KS0071)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 13
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på
Landerydsvägen vid korsningen Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 48, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket.
Handlingar i ärendet







§51 SBN Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
Tjänsteskrivelse - Motion övergångsställe Landerydsvägen
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
§10 KF Inkomna motioner
§48 KSAU Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan, på remiss

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§211

Svar på motion angående skolbespisningen
(2019 KS0074)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 1
januari 2019 föreslagit:
- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett
animaliskt alternativ,
- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,
- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som
i april 2019 uppdaterat sina råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande
vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på
måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra matvanor. Råden bygger på en omfattande
värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat
rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och mindre rött kött och chark.
Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att
minska det till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock
att arbeta vidare med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i
vuxen ålder. Kostenheten vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk
utan animaliska inslag.
I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och
fläskbaserade produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att
eleverna inte uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om
ritualslaktad mat så ingår inte ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av

Justerandes sign
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kött ställs krav på att EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion
av varje livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera
EU:s vid alla livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från
djur som är hanterade enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från
GMO i märkningspliktig mängd.Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka
ta till sig det pedagogiska arbetet i skolan. Personalen på skolorna och i köken ska arbeta
tillsammans för att lära barnen hur de äter sig mätta på rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det
dock inte möjligt att servera obegränsat med animaliskt protein till måltiderna.
Handlingar i ärendet







§54 SBN Motion angående skolbespisningen
Tjänsteskrivelse - Motion skolbespisning
Motion angående skolbespisningen
§10 KF Inkomna motioner
§51 KSAU Motion angående skolbespisningen, på remiss

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet föreslår ett bifall eller avslag på motionen. Ordförande
finner att arbetsutskottet föreslår ett avslag på motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§212

Svar på motion angående att hyra ut replokal
(2019 KS0070)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Beskrivning av ärendet

Den 24 januari inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att Hylte kommun i samband med att man genomför
lokalutredningen av Forum, även undersöker möjligheten för uthyrning av lämplig replokal
för band, till en rimlig hyreskostnad. Stina Isaksson (SD) motiverar att-satsen i motionen med
att lokala band idag kör 15-20 mil enkel resa för att repa, vilket inte är bra varken för den
lokala kulturen eller för miljön. Stina Isaksson tillägger även att scenen i biosalongen vore en
bra lokal att hyra ut.
Kommunledningskontoret ser just nu över förutsättningarna för genomföra lokalutredningen
kopplad till Forumhuset. Huvudinriktningen på utredningen ska vara att Forum ställs om till
ett kulturhus, som ska fungera som en gemensam mötesplats för den kommunala kulturen.
Lokalutredningen ska underbyggas av dialog med civilsamhället och föreningslivet, för att
kartlägga behov och fastställa vilket utbud Forumhuset i framtiden ska kunna erbjuda i
egenskap av kulturhus. Där i ingår även att undersöka efterfrågan på lokaler syftade till att
utöva och repetera musik.
Kommunledningskontoret anser därför att det i den planerade utredningen som syftar till att
utreda hur Forum kan ställas om till kulturhus, även ingår att undersöka efterfrågan och
förutsättningar för att lokaler i Forum ska kunna hyras ut som replokal. Med den bakgrunden
anser därför att kommunledningskontoret att motionen ska anses vara besvarad.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att hyra ut replokal
Motion angående att hyra ut replokal
§10 KF Inkomna motioner
§47 KSAU Motion angående att hyra ut replokal, på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Justerandes sign
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om man ska föreslå att motionen ska anses besvarad eller
om ska bifallas. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar sig följande protokollsanteckning:
Jag finner det mycket märkligt att motionen ska anses besvarad, när man i sin handlingsplan
för Forums lokaler även ska undersöka möjligheten för att hyra ut lokal i Forum till just
replokal. KLK hävdar att de redan har med det i sin planering, men vem kom först, hönan
eller ägget? Motionen borde rimligtvis få ett bifall eftersom man nu ska genomföra just
intentionen med motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§213

Svar på motion angående förbud mot tiggeri
(2017 KS0385)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått en remiss gällande en motion av Stina
Isaksson (SD). I motionen föreslås att kommunen i sina ordningsföreskrifter inför ett allmänt
förbud mot tiggeri.
Kommuner får under vissa förutsättningar meddela ordningsföreskrifter som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Stina Isaksson anför att tiggeri ger en tråkig och negativ bild av samhället. Vidare anser hon
att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att stävja organiserat tiggeri. Av
motionen framgår dock inte att det passiva insamlandet av pengar har orsakat allvarliga
olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. Det finns vidare inte heller något annat
underlag som visar på olägenheter eller ordningsstörningar orsakade av passiv insamling av
pengar.
Enligt kommunledningskontorets bedömning har Stina Isaksson således inte visat att det
förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det med hänsyn
till den allmänna ordningen är motiverat att införa förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) i ordnings-föreskrifterna.
Handlingar i ärendet







Tjänsteskrivelse - svar motion förbud mot tiggeri
Ärendebeskrivning - svar motion förbud mot tiggeri
Motion angående förbud mot tiggeri
§298 KSAU Motion angående förbud mot tiggeri
§136 KF Inkomna motioner

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar på bifall till motionen.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet föreslår ett bifall eller avslag på motionen. Ordförande
finner att arbetsutskottet föreslår ett avslag på motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§214

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (8
månader)
(2019 KS0001)
Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Tillförordnad ekonomichef Daniel Bjuvstam informerar muntligen på arbetsutskottets
sammanträde om den ekonomiska prognosen efter 8 månader.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§215

Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen Delårsbokslut
(2019 KS0002)
Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Tillförordnad ekonomichef Daniel Bjuvstam informerar muntligen på arbetsutskottets
sammanträde om den ekonomiska prognosen efter 8 månader.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§216

Uppföljning och redovisning 2019 Räddningsnämnden Delårsbokslut
(2019 KS0003)
Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Tillförordnad ekonomichef Daniel Bjuvstam informerar muntligen på arbetsutskottets
sammanträde om den ekonomiska prognosen efter 8 månader.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§217

Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
(2018 KS0401)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förtydligandet och föreslå kommunfullmäktige att
lägga till förtydligandet som bilaga till ersättningsreglementet.

Beskrivning av ärendet

Om en förtroendevald på grund av att han eller hon deltagit i sammanträden eller motsvarande
har haft kostnader för vård och tillsyn av barn som inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret
och som vårdas i den förtroendevaldes familj kan den förtroendevalde få ersättning för dessa
kostnader. Om det finns särskilda skäl betalas ersättningen ut även för äldre barn. Detsamma
gäller vid vård och tillsyn av en svårt sjuk person eller av en person med en
funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas inte ut för
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga
begreppet familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader för vård och tillsyn av
person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk.
Kommunledningskontoret definierar begreppet familjemedlem på följande sätt:
Familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Även
mer avlägsna släktingar kan räknas som familjemedlem, om de delar hushåll tillsammans med
den förtroendevalda. Även familjehemsplacerade barn, myndlingar och styvbarn räknas som
familjemedlemmar, om de delar hushåll med den förtroendevalda.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
§26 KS Revidering av ersättningsreglemente

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av förtydligandet av begreppet familjemedlem.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom
förtydligandet och föreslå kommunfullmäktige att lägga till förtydligandet som bilaga till
ersättningsreglementet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§218

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och
Parkförening
(2019 KS0267)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera den ansökan som Brännö Folkets Hus och
Parkförening har gjort hos Boverket med 520 000 kr, det vill säga 30% av den totala
kostnaden. Medel betalas ut när kostnaderna är verifierade. Finansiering sker via beviljade
medel från Tillväxtverket.
Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Brännö Folkets Hus och Parkförening har ansökt om att kommunen ska
medfinansiera en ansökan som föreningen har gjort till Boverket för renovering av lokalen.

De åtgärder som styrelsen begärt medel för hos Boverket är:










luft-vatten-anläggningar: två större och två mindre luft-luft-pumpar
utbyte av lysrörsarmaturer till LED-belysning
tvättning och målning av fasad inkl byte av undermålig brädklädsel
målning invändigt
nytt golv i entré och den lilla lokalen
installation av fiber
asfaltering av parkeringen
byte av trasiga toaletter
inköp av ny diskmaskin, kyl, frys som klarar förvaring av mat till 250 gäster.

Den totala renoveringen är beräknad att kosta 1 732 400 kr, och ett av villkoren för att få
medel från Boverket är att kommunen är med och medfinansierar 30% av den totala
kostnaden.
Brännö Folkets hus är en av kommunens största samlingslokaler. Lokalen är också utsedd
som en av kommunens reservlokal vid krissituationer.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Ekonomiskt bidrag för Brännö Folkets park
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och Parkförening

Justerandes sign
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera den ansökan som Brännö Folkets Hus och
Parkförening har gjort hos Boverket med 520 000 kr, det vill säga 30% av den totala
kostnaden. Medel betalas ut när kostnaderna är verifierade. Finansiering sker via beviljade
medel från Tillväxtverket.

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag till beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§219

Ansökan om bidrag Rydögården
(2018 KS0412)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Rydöbruks samhällsförening bidrag för takomläggning
av Rydögården med 30 % av den av Boverket beslutade godkända kostnaden, dock maximalt
90 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning att Boverket också beviljar bidrag. Finansiering
sker via kommunstyrelsens reserv.
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsföreningen att undersöka möjligheten att ansöka om
bygdemedel hos Länsstyrelsen i Hallands län.
Beskrivning av ärendet

Rydöbruks samhällsförening har sökt bidrag för omläggning av tak på Rydögården i
Rydöbruk. Man har under förra året konstaterat att yttertaket är i så dåligt skick att det
behöver bytas ut. Taket är inte bytt sedan huset byggdes 1959. Man uppskattar den totala
kostnaden för takbytet till mellan 250-375 000 kr. Man ansöker om ett bidrag på 150 000 kr
av kommunen.
Rydögården hyrs ut till privatpersoner, föreningar och företag. Lokalen används även som
fritidsgård och reservlokal för Rydöbruks skola.
Föreningen har sökt, och blivit beviljade 75 000 kr i bidrag från Södra Hestra Sparbank via
något som heter ”Bygdens bank”.
Föreningen håller på att söka ”Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler” från
Boverket. Föreningen ansöker om 300 000kr. Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas
med högst 50 procent av den godkända kostnaden. För att få beviljat investeringsbidrag från
Boverket krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av
den godkända kostnaden.
Arbets- och näringslivsnämnden rekommenderar att kommunstyrelsen beviljar Rydöbruks
samhällsförening bidrag för takomläggning av Rydögården med 50 % av den av Boverket
beslutade godkända kostnaden, dock maximalt 150 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning
att Boverket också beviljar bidrag med resterande 50 %.
Kommunledningskontoret har även varit i kontakt med Länsstyrelsen i Hallands län för att

Justerandes sign
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undersöka vilka föreningar som kan söka så kallade bygdemedel. Enligt handläggaren på
länsstyrelsen skulle den här typen av renovering kunna falla inom ramen för bygdemedel.
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.
Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av
vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till
allmän nytta i bygden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare haft uppe ärendet och skickade då ärendet på
remiss till arbets- och näringslivsnämnden. I samband med remissen fick även
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en sammanställning på beviljade
investeringsbidrag de senaste 5 åren. Kontoret har tagit fram dessa siffror, och de är
uppdelade på beviljade investeringsbidrag från arbets- och näringslivsnämnden och bidrag till
investeringar från kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet









Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag Rydögården
Sammanställning investeringsbidrag kommunstyrelsen
Sammanställning investeringsbidrag föreningar 2009-2018 ANN
§38 ANN Ansökan om bidrag – renovering Rydögården
§95 KSAU Ansökan om bidrag - renovering Rydögården
§79 ANN Stöd till Rydögården
Ansökan stöd renovering Rydögården Rydöbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Rydöbruks samhällsförening bidrag för takomläggning
av Rydögården med 30 % av den av Boverket beslutade godkända kostnaden, dock maximalt
90 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning att Boverket också beviljar bidrag. Finansiering
sker via kommunstyrelsens reserv.
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsföreningen att undersöka möjligheten att ansöka om
bygdemedel hos Länsstyrelsen i Hallands län.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§220

Begäran om ianspråkstagande av resultatbalanserade medel Gång- och cykelväg Prästgårdssjön
(2018 KS0429)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta resultatbalanserade
medel, max 750 000 kr, för medfinansiering av projekt Gång- och cykelväg längs med
Prästgårdsvägen, Torup. Reglering sker i slutet av året mot faktiska kostnader som uppstår i
projektet.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2017, § 129, om medfinansiering av gångoch cykelväg längs med väg 728 Prästgårdsvägen i Torup med 750 000 kr. Trafikverket och
kommunen finansierar halva projektet var och ursprungligen beräknades projektet kosta totalt
1 500 000 kr. Då projektet inte startade under 2017 begärde samhällsbyggnadsnämnden att få
resultatbalansera medlen vilket kommunstyrelsen beviljade i beslut den 10 april 2018, § 63.
Samhällsbyggnadsnämnden begär nu att få ianspråkta dessa medel.
I september 2018 gjorde Trafikverket en ny kostnadsbedömning av projektet som visade på en
totalsumma på 3 000 000 kr och den 14 mars 2019, § 19, beslutade kommunfullmäktige att
utöka kommunens medfinansiering med ytterligare 750 000 kr.
Gång- och cykelvägen ingår som ett utvalt projekt i den regionala cykelvägplanen för
Halland. Projektet medför att befintliga gång- och cykelvägar kopplas ihop vilket förväntas
medföra ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet till skola och service i Torups
samhälle.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - Begäran om ianspråktagande av medel - Gång- och cykelväg
Prästgårdssjön
§73 SBN Medfinansiering och samverkan gång- och cykelväg längs med väg 728
Prästgårdsvägen, Torup
Avtal om medfinansiering och samverkan - objekt Gång- och cykelväg längs väg 728
Prästgårdsvägen, Torup, Hylte kommun
Tjänsteskrivelse Medfinansiering gång- och cykelväg Torup
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta resultatbalanserade
medel, max 750 000 kr, för medfinansiering av projekt Gång- och cykelväg längs med
Prästgårdsvägen, Torup. Reglering sker i slutet av året mot faktiska kostnader som uppstår i
projektet.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§221

Begäran om ianspråktande av resultatbalanserade medel Integration och arbetsglädje
(2019 KS0227)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 191 000 kr från resultatbalanserade medel för ÅP
sysselsättningsprojekt och utöka arbets- och näringslivsnämndens ram med motsvarande.
Beskrivning av ärendet

I samband med bokslut 2017 resultatbalanserades 191 000 kr avsedda för framtida kostnader
för sysselsättningsprojektet inom samhällsbyggnadsnämnden. Projektet flyttades under 2018
över till arbets- och näringslivsnämnden och kommunfullmäktige beslutade i november att
projektet skulle avslutas. I samband med att projektet nu avslutas så uppstår vissa kostnader
och för att täcka dessa så behöver vi ianspråktaga de resultatbalanserade medlen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Begäran om ianspråktagande av resultatbalanserade medel Integration och arbetsglädje
§18 ANN Begäran om ianspråkstagande av resultbalanserade medel
Tjänsteskrivelse- Begäran om ianspråktagande av resultatbalanserade medel

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 191 000 kr från resultatbalanserade medel för ÅP
sysselsättningsprojekt och utöka arbets- och näringslivsnämndens ram med motsvarande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§222

Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond
(2019 KS0140)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja det särskilda boendet i Hyltebruk utdelning med
120 000 kr.
Beskrivning av ärendet

Enhetschefen för det särskilda boendet i Hyltebruk Alexandra Ciobanu har ansökt om 128 000
kr från Bröderna Andersson i Kjerstinabos donationsfond verksamheten på det särskilda
boendet i Hyltebruk.
Medlen ska användas för leasingavgift för blommor till samtliga entreer till Malmagården, De
ska också användas för inköp till SPA-rummet del en ljudanläggning för lugnande musik och
dels diverse material som exempelvis massageolja, hårvårdsprodukter. Medlen planeras även
användas för utsmyckning av respective enhet vid årets högtider som till exempel påsk och
midsommar.
Enligt testamentet ska avkastningen efter det att 10 % lagts till kapitalet användas till
främjande av vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som vårdas på inrättningar för
vård av gamla och sjuka i Hyltebruk.
Utdelningsbara medel uppgick vid bokslut 2018 till 120 725 kr.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse Ansökan om medel från Stiftelsen Bröderna Andersson i Kjerstinabos
donationsfond.
Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond till olika ändamål för
boende på det särskilda boendet i Hyltebruk 2019. 50 000 kr
ansökan 78 tkr
Bröderna Andersson i Kjerstinabo testamente och stadgar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja det särskilda boendet i Hyltebruk utdelning med
120 000 kr.
Paragrafen är justerad
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§223

Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2019
(2019 KS0355)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det tillfälliga bidraget för ensamkommande motsvarande 172
034 kr för 2019 används för att täcka del av Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas
kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen.
Beskrivning av ärendet

Sedan 2017 har riksdagen tilldelat kommunerna ett årligt, tillfälligt kommunbidrag för att
kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hunnit fylla 18 år bo
kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Det är upp till varje kommun att besluta hur
bidraget ska användas.
Bidraget fördelas mellan kommunerna proportionerligt utifrån hur många inskrivna
asylsökande unga som fanns i respektive kommun 31 mars 2019. För Hylte kommun blev
beloppet 172 034 kr för 2019.
2017 och 2018 års bidrag tilldelades Individ och familjeomsorgen Barn och unga för att täcka
kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse tillfälligt kommunbidrag ensamkommande

Förslag till beslut

Att det tillfälliga bidraget för ensamkommande motsvarande 172 034 kr för 2019 används för
att täcka del av Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas kostnader för placeringar av
ungdomar inom målgruppen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§224

Begäran om medel: Kompensation för RIB-avtal
(2019 KS0390)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öka lönebudgeten räddningstjänst i beredskap för 2019 med
185 000 kr. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.
Kommunstyrelsen beslutar att beräknade kostnader för 2020 och framåt hänskjuts till
budgetberedningen.
Beskrivning av ärendet

Årets avtalsförhandling för räddningstjänst i beredskap – RIB 19 innebär en uppräkning av
avtalet med 2,3 % för perioden 1 maj 2019 - 30 april 2020. För räddningstjänsten i Hylte
Kommun innebär detta en löneökning med 280 000 kr på helår. Löneökningen för 8 månader
2019 blir 185 000 kr för Hylte kommun. Det nya avtalet började gälla 1 maj 2019 och gäller
till och med den 30 april 2022.
För 2020 och 2021 höjs ersättningen med det s.k. ”märket” som fastställs av parterna inom
industrin.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Lönekompensation för räddningstjänst i beredskap RIB 2019
Redogörelse för nyheter och förändringar i RiB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att öka lönebudgeten för 2019 med 185 000 kr. Finansiering sker
via kommunstyrelsens reserv.
Kommunstyrelsen beslutar att beräknade kostnader för 2020 och framåt hänskjuts till
budgetberedningen.
Paragrafen är justerad
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§225

Återredovisning uppdrag kommunstyrelsen
(2019 KS0356)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet vill ha en återredovisning om hur det har gått om att föra in social hänsyn i
upphandlingar.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt pågående och ej återredovisade uppdrag från
kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Återredovisning uppdrag kommunstyrelsen
Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen 2019-08-23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§226

Önskemål/Intresse att köpa fastighet: Gamla Real
(2019 KS0372)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på lämplig avstyckning av
fastigheten Västra Hylte 1:125 för egen fastighetsbildning för Gamla realskolan.
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett prospekt för förbereda en
extern försäljning av Gamla Realskoan via mäklare. Hylte kommun ska förbehållas rätten till
fri prövning av ev anbudsgivare.
Beskrivning av ärendet

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har visat intresse av fastigheten som Gamla realskolan ligger
på. Hyltebostäder anser att fastigheten är intressant att bygga bostäder på.
Hyltebostäder skriver i sitt protokollsutdrag att stiftelsen har undersökt vilket skick
byggnaden är i och kommit fram till att byggnaden är i för dåligt skick för att det ska vara
försvarbart att renovera byggnaden för att omvandla det till bostäder. Hyltebostäder vill därför
förvärva del av fastigheten under förutsättning av byggnaden rivs.
Fastigheten som Gamla realskolan ligger på är stor. Inom samma fastighet ligger det särskilda
boendet Malmagården. Det kan vara aktuellt att avyttra en del av fastigheten till
Hyltebostäder. En avyttring behöver ta hänsyn till att Malmagården kan behöva byggas ut i
framtiden.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse Intresse av Gamla real
Protokollsutdrag Bostadsstiftelsen Hyltebostäder § 20 Gamla Real
Fastighetskarta Gamla realskolan
Byggnadsinventering Gamla Real

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av Hyltebostäders önskemål/intresseanmälan av Gamla real
och ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att avyttra del av
fastigheten.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på lämplig avstyckning av
fastigheten Västra Hylte 1:125 för egen fastighetsbildning för Gamla realskolan.
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett prospekt för förbereda en
extern försäljning av Ga Realskoan via mäklare. Hylte kommun ska förbehållas rätten till
fri prövning av ev anbudsgivare.
Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) och Göran Edberg (S) bifaller Ronny Löfquists
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§227

Försäljning av mark - Torups Prästgård
(2019 KS0380)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Godkänna försäljningen del av Torups Prästgård X:X i Torup till X X,
Prästgårdsvägen X, 314 41 Torup
Beskrivning av ärendet

En förfrågan om att köpa en del av fastigheten Torups Prästgård X:X (tidigare X:X, med
ursprung X;X) har gjorts av fastighetsägaren till Torups Prästgård X:X, X X, enligt
bifogad kartbilaga. Ett markområde om ca 2 500 kvm.
Området har sedan 1995-03-28 arrenderats av X, KS diarienr. 2014 KS0398-3 med
förlängning ett år i sänder. Aktuell del ligger i anslutning till den egna fastigheten som är
bebyggd med en större ekonomibyggnad (ladugård) i vinkel, en stor del av gårdsplanen ligger
inom arrenderad mark.
Fastighetsägaren vill köpa marken som arrenderas då de har en ekonomibyggnad på ofri
grund och har för avsikt att sammanlägga marken till egna fastigheten. Båda fastigheterna är
inom detaljplanelagt område (Prästgården X:X m.fl.) , dp nr 530 - laga kraft 1997, inom
område för allmän plats, park eller plantering. Både bostadshus och ekonomibyggnad finns
med på detaljplanen, dvs. byggnaderna fanns vid tiden när detaljplanen gjordes.
Någon avgift för arrendet har inte tagits ut, mer än 200 kr för administrationsavgift i samband
vid tecknandet av arrendet.
Ett köpekontrakt upprättas mellan köparen och säljaren efter att ärendet har behandlats och
kommunstyrelsen har godkänt försäljningen. Köparen informeras om Hylte kommuns
fastställda taxa om 25 kr/kvm för all mark och att övriga kostnader som uppstår i samband
med fastighetsköpet bekostas av köparen.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse, försäljnig av Torups Prästgård
Dp nr 530, Torup
Foto, Torups Prästgård
Ortofoto, markerat område
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
- Godkänna försäljningen del av Torups Prästgård X:X i Torup till X X,
Prästgårdsvägen X, 314 41 Torup
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§228

Köp av mark - Stora Hässlehult
(2019 KS0393)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa den del av Stora Hässlehult X:X som utgör
dagvattendamm.
Finansering sker via konto för inköp av mark.
Beskrivning av ärendet

På fastigheten Stora HässlehultX:X finns en av kommunens dagvattendammar. Dammen är
en strategiskt viktig del av den kommunala VA-anläggningen då den omhändertar dagvatten
från hela Staffansbo-området och från verksamheterna på industriområdet. Det finns i nuläget
inga planer på att anlägga en ny dagvattendamm i området.
2006 sålde kommunen fastigheten till X X. Då dagvattendammen utgör en viktig del av
kommunens VA-anläggning bör den vara i kommunens ägo. Ägaren har accepterat ett pris
på 25 kr/m2 vilket motsvarar kommunens pris vid försäljning av industrimark. Ytan utgör ca
2 800 m2 vilket innebär en köpesumma på ca 70 000 kronor. Tillkommer
avstyckningskostnader som kommunen står för.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse, köp av mark
Ortofoto, dagvattendamm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att köpa den del av Stora Hässlehult X:X som utgör
dagvattendamm.
Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar: Finansering sker via konto för inköp av mark.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Tommy Edenholms yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Justerandes sign
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§229

Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv
(2019 KS0304)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisionen.
Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av Hylte kommun revisorer och lekmannarevisorer i Stiftelsen
Hyltebostäder genomfört en granskning huruvida nämnderna och stiftelsen i Hyltebostäder i
Hylte kommun har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar samt en ändamålsenlig
arkivhantering.
Rapporten visar att kommunen har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar men
att kommunen inte fullgjort sina åtaganden enligt arkivreglementet då arkivmyndigheten
under 2018 saknat bemanning.
Vid kommunstyrelsens möte i juni 2019 återremitterades ärendet till
kommunledningskontoret då den nyanställde kommunarkivarien hade sagt upp sig.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att begära förlängd svarstid från revisionen få
följande frågeställning:
Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen vidta med anledning av att arkivmyndighetens
arkivhantering inte har fullgjort sina åtaganden enligt arkivreglementet under 2018 då
kommunarkivet saknat bemanning?
Under våren 2019 påbörjade en ny kommunarkivarie sin tjänst i Hylte kommun. Som första
priortiering tog tjänstepersonen hand om de arkivleveranser som inte kunnat mottas av
arkivmyndigheten men också påbörjat arbetet med att se över övriga processer som inte
fullgjorts under den tid kommunarkivarietjänsten varit vakant. Då tjänstepersonen under
sommaren 2019 avslutade sin tjänst begärde informations- och kanslienheten undantag för att
kunna återrekrytera tjänsten vilket kommunstyrelens arbetsutskott också beviljade. Fram till
att en ny arkivarie påbörjar sin tjänst stöttar flertalet medarbetare inom
kommunledningskontoret arkivmyndigheten genom att ta fram handlingar från arkivet och att
fortsätta med e-arkivprojektet. Kommunledningskontoret undersöker olika vägar för att
säkerställa att det i framtiden finns en hållbar lösning rörande kommunens uppdrag som
arkivmyndighet.
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Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse Svar på granskning Arkiv
§145 KS Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv
Missiv Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.
Revisionsrapport Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisionen.
Paragrafen är justerad
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§230

Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
(2019 KS0281)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inrätta en miljö- och
naturvårdsutvecklare om 50%. Tjänsten finanseras under 2019 med medel från Tillväxtverket
och från och med 2020 inom ram.
Kommunstyrelsen undantar tjänsten från anställningsstoppet.
Beskrivning av ärendet

Fram till och med årsskiftet 2018/2019 hade samhällsbyggnadsnämnden en tjänst som
miljöstrateg inom samhällsbyggnadskontoret. Tjänsten har efter en organisationsförändring
omvandlats till en miljö- och tillväxtstrateg med placering på kommunledningskontoret.
Innehållet i tjänsten har förändrats och ett flertal arbetsuppgifter såsom kalkning, naturvård
m.m. ingår inte i miljö- och tillväxtstrategens arbetsuppgifter.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de inte har möjlighet att inom befintlig ram för 2019
kunna genomföra de arbetsuppgifter som tidigare hanterades av miljöstrategen. Kontoret
uppskattar att det finns behov av 50 procents tjänst för att handlägga frågor kring kalkning,
naturvård m.m.
Handlingar i ärendet





Inrättande av miljö- och naturvårdsutvecklare
§31 SBN Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
Tjänsteskrivelse - Inrättande av tjänst Miljö- och naturvårdsutvecklare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inrätta en miljö- och
naturvårdsutvecklare om 50%. Tjänsten finanseras under 2019 med medel från Tillväxtverket
och från och med 2020 inom ram.
Kommunstyrelsen undantar tjänsten från anställningsstoppet.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår kommunledningskontorets förslag
till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Paragrafen är justerad
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§231

Ungdomsfrågor
(2018 KS0241)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbets- och näringslivsnämnden ska ansvara för frågor om ökad
delaktighet för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år.
Kommunstyrelsen uppmanar barn- och ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och
ungdomskontoret att upprätta en tydlig elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett
kommunalt ungdomsråd.
Kommunstyrelsen uppmanar arbets- och näringslivsnämnden att anställa en
ungdomssamordnare. Finansiering sker via beviljade projektmedel från Tillväxtverket.
Kommunstyrelsen undantar rekryteringen från anställningsstoppet.
Beskrivning av ärendet

Den 28 augusti 2018 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag
att svara på två uppdrag om ungdomsfrågor. Uppdragen var att:
1. lämna förslag på hur ungdomsfrågor kan hanteras i organisationen
2. lämna förslag på hur medborgardialogen med ungdomar kan stärkas
Kommunledningen har i utredningen begränsat ungdomsfrågor till att handla om delaktighet,
sysselsättning och fritid för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år. Arbets- och näringslivsnämnden
hanterar redan frågor om fritidssysselsättning för ungdomar, dels genom sitt ansvar för
fritidsverksamhet, men även genom Boost Hylte. Kommunledningskontoret föreslår därför att
även frågor om medborgardialog med ungdomar hanteras av arbets- och näringslivsnämnden.
Vidare föreslår kommunledningskontoret att kommunen anställer en ungdomssamordnare
som ska arbeta med att stärka dialogen med ungdomar. Kommunledningskontoret föreslår
även att kommunens skolor upprättar en tydlig elevrådsstruktur, som på sikt kan ligga till
grund för ett kommunalt ungdomsråd.
Vid kommunstyrelsens möte den 9 april återremitterades ärendet till kommunledningskontoret
för att förtydliga finansieringen av tjänsten.
Kommunen ansökte under 2018 om medel från Tillväxtverket för att ekonomisk och social
utveckling av Hylte kommun. Inom ramen för projektet finns det medel för att kunna anställa
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en ungdomssamordnare fram till och med årsskiftet 2020. Vid utlysning av ytterligare medel
kan kommunen söka förlängning av finansering för tjänsten.
Handlingar i ärendet





Ungdomssamordnare
§88 KS Ungdomsfrågor - organisation och medborgardialog
Ärendebeskrivning - Svar på uppdrag om ungdomsfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbets- och näringslivsnämnden
ska ansvara för frågor om ökad delaktighet för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år.
Kommunstyrelsen uppmanar barn- och ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och
ungdomskontoret att upprätta en tydlig elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett
kommunalt ungdomsråd.
Kommunstyrelsen uppmanar arbets- och näringslivsnämnden att anställa en
ungdomssamordnare. Finansiering sker via beviljade projektmedel från Tillväxtverket.
Kommunstyrelsen undantar rekryteringen från anställningsstoppet.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att första stycket ska stanna i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad
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§232

Remiss från Finansdepartementet, Promemoria med förslag till
förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa
kommunala bostadsföretag
(2019 KS0377)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hylte kommun avstår från att lämna svar på
remissen.
Beskrivning av ärendet

Hylte kommun är utsedd av Finansdepartementet som remissinstans för en promemoria med
förslag till förordning om stöd av undsättning och omstrukturering av vissa kommunala
bostadsföretag. Det är sammanlagt ett 30-tal kommuner som är utsedda och övriga
remissinstanser är statliga myndigheter och intresseorganisationer. Utöver Hylte kommun är
även Varbergs kommun remiss instans.
I förslaget regleras villkoren för att en kommun, i enlighet med kommissionens beslut, ska få
lämna stöd till sitt eget bostadsföretag för undsättning eller omstrukturering. För att lämna
stöd krävs i dag en anmälan till, och kommissionens godkännande, i det enskilda fallet.
Genom förslaget till förordning kan kommunen i stället tillämpa förordningens bestämmelser
direkt utan att behöva gå igenom anmälningsförfarandet hos kommissionen, under
förutsättning att kommissionen godkänner förordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver ta ställning om kommunledningskontoret ska ta
fram ett förslag på svar på remissen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse Remiss från Finansdepartementet
Remiss från Finansdepartementet, Promemoria med förslag till förordning om stöd för
undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag
Remiss från Finansdepartementet, Promemoria med förslag till förordning om stöd för
undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hylte kommun avstår från att lämna svar på
remissen.
Paragrafen är justerad
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§233

Undantag från investeringsstopp
(2019 KS0300)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att undanta följande investeringar från investeringsstoppet:





E-förvaltning 225 000 kr
Ram IT 500 000 kr
Raminvestering SBN 54 000 kr
Reinvestering kost 86 000 kr

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har tagit beslut om investeringsstopp. Kommunstyrelsen har enligt
kommunfullmäktiges beslut rätt att ta beslut om undantag från investeringsstoppet.
Kommunens verksamheter har skickat in ett antal begäran om undantag från
investeringstoppet. Kommunens ledningsgrupp har inför arbetsutskottets sammanträde lämnat
ett förslag på prioritering av inkomna begäran om undantag.
Handlingar i ärendet







190903 Sammanställning undantag investeringsstopp 2019
25. E-förvaltning
26. Ram - IT
27. Raminvestering SBN
28. Reinvestering kost

Paragrafen är justerad
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§234

Undantag från inköpsstopp
(2019 KS0330)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar undanta följande inköp från inköpsstoppet:






Konsult personalenheten (kommunledningskontoret)
Rekryteringstester (kommunledningskontoret)
Kassaregister (kommunledningskontoret)
Lyftgalge (omsorgskontoret)
Mobil lift (omsorgskontoret)

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om inköpsstopp. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
möjlighet att besluta om undantag.
Kommunens verksamheter har inför arbetsutskottets sammanträde skickat in ett antal begäran
om undantag från inköpsstoppet.
Handlingar i ärendet







190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - ON mobil lift
190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - KLK konsult
190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - ON lyftgalge
190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - KLK kassaregister
190903 Begäran om undantag från inköpsstopp 2019 - KLK rekryteringstester

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på begäran för konsult för personalenheten och
rekryteringstester.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår begäran om konsult för
personalenheten. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår begäran om rekryteringstester.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller övriga tre begäran i klump, vilket han
finner att arbetsutskottet gör.
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Reservation
Stina Isaksson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Personalenheten
Omsorgskontoret
Paragrafen är justerad
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§235

Revidering av riktlinjer för anställningsstopp: Ordförandebeslut
(2019 KS0316)
Beslut

Arbetsutskottet avslår förslaget.
Beskrivning av ärendet

Under hösten 2019 har arbetsutskottet/personalutskottet bara möte en gång i månaden.
Kommunledningskontoret föreslår därför att arbetsutskott reviderar riktlinjen för
anställningsstopp så att kommunstyrelsens ordförande får rätt att besluta om undantag från
anställningsstoppet under de veckor som arbetsutskottet/personalutskottet inte sammanträder.
Idag står det endast att personalutskottet har möjlighet att delegera beslut om undantag till
kommunstyrelsens ordförande, men det tolkar kommunledningskontoret att utskottet inte har
gjort.
Motiveringen till kommunledningskontorets förslag är att arbetet med att hitta ny personal
inte ska bli försenat allt för mycket. Det kan t.ex. vara någon säger upp sig samma vecka som
arbetsutskottet/personalutskottet sammanträder och då kan ansvarig chef få vänta en hel
månad innan hen får besked om undantag och kan gå ut med en annons. Det kan göra att
personen som har sagt upp sig hinner sluta innan rekryteringsprocessen är klar, t.ex. om
personen bara har en månads uppsägningstid.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för anställningsstopp

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott reviderar riktlinjen för anställningsstopp så att
kommunstyrelsens ordförande får rätt att besluta om undantag från anställningsstoppet under
de veckor som arbetsutskottet/personalutskottet inte sammanträder.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets
förslag till beslut.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
64 / 74

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

sid 65

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
65 / 74

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

sid 66

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§236

PU: Information Scheman inom äldreomsorgen
(2019 KS0395)
Beslut

Personalutskottet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Björn Andersson, projektledare Heltid som norm, och Annika Stenbäck, enhetschef för
samordningsenheten, informerar om arbetet med scheman inom äldreomsorgen.
Paragrafen är justerad
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§237

Flytt av löneutbetalningsdatum
(2019 KS0246)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att löneutbetalningsdatumet även i fortsättningen är
senast den 27:e varje månad.
Beskrivning av ärendet

Personalenheten har från beredningen fått i uppgift att återredovisa förslaget om att ändra det
månatliga löneutbetalningsdatumet från senast den 27:e till senast den 25:e.
Lagar och avtal
Det finns ingen lag som reglerar vilket datum som lönen ska betalas ut. I kollektivavtalet
Allmänna bestämmelser (AB) § 15 mom 4 står följande:
”Avlöningsförmåner utbetalas någon av de sista 5 dagarna i månaden, om inte andra
utbetalningsdagar fastställts.”
Utifrån lag och kollektivavtal finns det därmed inget hinder för kommunen att betala ut lön
den 25:e istället för den 27:e.
Begräsningar i praktiken
Mindre tid för kontroller och registrering
Om utbetalningsdatumet skulle tidigareläggas med två dagar innebär det också att
organisationen skulle få, beroende på vilken veckodag utbetalningen ske, 1-2 dagar mindre på
sig att få in underlag och hantera ärenden i lönesystemet. Utifrån rådande erfarenhet bedöms
risken för felaktiga löneutbetalningar öka vilket kan leda till fler lönefordringar och
extrautbetalningar.
Riskerna skulle kunna minskas genom att till exempel utbildning av chefer/administratörer
och/eller ökad bemanning på lön.
En gemensam databas i Heroma
Hylte och Laholm kör tillsammans i en gemensam databas. Efter kontroll med
systemleverantören CGI konstateras att det idag inte finns något tekniskt stöd för att företag
som delar samma databas har olika löneutbetalningsdatum. Det vill säga, Hylte och Laholm
måste vara överens om en flytt av löneutbetalningsdatum.
Lösningen är att antingen betala för utveckling som ger stöd för olika löneutbetalningsdatum
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alternativt att Hylte och Laholm delas upp på två olika databaser. Den senare skapar i sin tur
konsekvenser för det samarbete som idag finns.
Samarbete systemförvaltare med Laholm
Samarbetet som finns innebär bland annat att Laholms kommun ansvarar för den tekniska
driften av Heroma och att systemförvaltare i Laholm och Hylte hjälps åt med arbetet kopplat
till systemförvaltar-rollen.
Skulle stöd utvecklas i Heroma för att ha olika löneutbetalningsdatum och kommuner besluta
sig för olika datum skulle delar av samordningsvinsterna för systemförvaltare försvinna. Till
exempel skulle det i praktiken innebära två olika lönekörningsperioder.
Likviditet
För att klara av löneutbetalningarna likviditetsmässigt är kommunen beroende av
skatteutbetalningar. Ett tidigare löneutbetalningsdatum ökar risken för likviditetsproblem och
i värsta fall att lön inte kan betalas ut på rätt datum.

Handlingar i ärendet




Flytt av löneutbetalningsdatum
Protokollsutdrag KSAU § 47 (2018-02-16) Anmälan om nya ärenden - flytt av datum
för utbetalning av lön

Förslag till beslut

Att löneutbetalningsdatumet även i fortsättningen är senast den 27:e varje månad.
Beslutet skickas till

Personalenheten
Paragrafen är justerad
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§238

PU: Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen
(2019 KS0331)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kring handlingsplan för minskad
sjukfrånvaro ska vara klart till budgetberedningen inför justeringen av resultat- och
ekonomisk plan 2020-2023.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 11 juni att hänskjuta ett
ärende om tidsplan och handlingsplan för minskad sjukfrånvaro.
Kommunledningskontoret har under sommaren tittat på handlingsplanen och konstaterat att
den behöver tas upp i kommunens ledningsgrupp för dialog innan det går vidare för politisk
behandling. På sammanträdet 11 juni fanns det även synpunkter från ledamöter som kontoret
behöver bearbeta.
Kommunledningskontoret ber därför om förlängd tid att ta upp ärendet tills senare i höst.
Arbetsutskottet gör vissa inspel till kommunledningskontoret inför arbetet under dagens
sammanträde. Inspelen handlar bland annat om sjukintyg och mellan- och långtidsfrånvaro.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Handlingsplan vid ett senare tillfälle
§190 KSAU Analys och handlingsplan höga sjuktal i kommunen - Tidsplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kring handlingsplan för minskad
sjukfrånvaro ska tas upp på ett sammanträde med arbetsutskottet under hösten 2019.

Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar: Ärendet ska vara klart till budgetberedningen inför justeringen
av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Tommy Edenholms yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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Beslutet skickas till

Personalchefen
Paragrafen är justerad
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§239

PU: Undantag från anställningsstopp - redovisning av
ordförandebeslut
(2019 KS0299)
Beslut

Personalutskottet/kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Under sommaren har det tagits ett antal ordförandebeslut kring undantag från
anställningsstopp. Dessa är delegeringsbeslut och kommer att redovisas för kommunstyrelsen
som delegeringsbeslut. Men eftersom personalutskottet/kommunstyrelsens arbetsutskott är
den instans enligt antagen riktlinje som beslutar om undantag från anställningsstoppet vill
kommunledningskontoret redovisa de ordförandebeslut som är tagna under sommaren.
Handlingar i ärendet












Tjänsteskrivelse Redovisning ordförandebeslut undantag anställningsstopp
Ordförandebeslut anställning personalenheten, beviljas undantag från
anställningsstoppet
Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Anställningstopp Mentor Örnaskolan
Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Undantag anställningsstopp Undersköterskor
Malmagatan och Realgatan
Ordförandebeslut Anställning - Natteamet undersköterska
Ordförandebeslut Anställning - omsorg i hemmet
Ordförandebeslut Anställning - omsorg i hemmet
Ordförandebeslut - Anställning modersmålslärare
Delegeringsbeslut ordförandebeslut Undantag anställningsstopp kvalitetsutvecklare
Delegeringsbeslut Ordförandebeslut utökning undantag kommunjurist

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§240

PU: Undantag från anställningsstopp
(2019 KS0299)
Beslut

Personalutskottet/kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja följande undantag från
anställningsstoppet:










Enhetschef park-gata
Enhetschef lokalvård
Enhetschef omsorgskontoret
HR-strateg
Elevassistent Lilla gruppen
Elevassistent Lilla gruppen
Elevassistent Lilla gruppen
IT-samordnare
Resurspedagog

Personalutskottet/kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera begäran om
fordonsansvarig för att beskriva konsekvenserna tydligare.
Beskrivning av ärendet

Kommunens verksamheter har skickat in 10 begäran om undantag från anställningsstoppet till
dagens sammanträde.
Handlingar i ärendet













Sammanställning 3 sept
Fordonsansvarig
Enhetschef park-gata
Enhetschef omsorg i hemmet Hylte 1 och Unnaryd
HR strateg
Enhetschef lokalvård
Elevassistent grundsär tv
Elevassistent grundsär vik
Elevassistent grundsär vik A
IT-samordnare
Resurspedagog

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Fordonsamordnare återremitteras för att beskriva konsekvenserna
tydligare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Personalenheten
Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§241

Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
(2019 KS0401)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.
Beskrivning av ärendet

Kommunerna i Entreprenörsregionen har tagit fram ett nytt samverkansavtal.
I samverkansavtalet förklaras syftet med nätverket, vilka mötesformerna ska vara och
ekonomi och avgifter.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för entreprenörsregionen
Samverkansavtal Entreprenörsregionen 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.
Paragrafen är justerad
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