
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-06-08    

Kommunstyrelsen    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Anna Roos (C) Tommy Edenholm (KV) 
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uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkontoret 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-12:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), 

Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) 
(Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), 
Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt) §§107-119, Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan 
Bengtsson (C) (Digitalt), Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Johnny Winther (SD), 
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§104-106 ersätter Bengt-Åke Torhall (L) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S) (Digitalt) 

Lirim Mazreku (KV) (Digitalt) 
Bo Wahlén (V) (Digitalt) §§104-106 
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt) 
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§107-119 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef - digitalt) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Susanne Ohlsson (utredare - digitalt) §106 
Johanna Fredriksson (projektledare - digitalt) §106 
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt) 
Sara Shamekhi (Ernst & Young - digitalt) §106 
Lars Starck (Ernst & Young - digitalt) §106 
Ingemar Steneteg (C) (revisor - digitalt) §106 
Ove Gustavsson (S) (revisor - digitalt) §106 
Stigert Winterquist (L) (revisor - digitalt) §106 
Kristina Johansson (S) (revisor - digitalt) §106 
Jens Bäckman (SD) (revisor - digitalt) §106 
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Utses att justera Anna Roos (C) 
Tommy Edenholm (KV) 

  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§104-119 
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ÄRENDELISTA 
§104 Val av justerare 

§105 Godkännande av ärendelista 

§106 Information och rapporter 

§107 Meddelanden 2021 

§108 Delegeringsredovisning 2021 

§109 Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland 

§110 Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden 

§111 Svar på motion angående tillgängliga badplatser 

§112 Svar på motion angående införande av medborgarförslag 

§113 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 

§114 Internkontrollplan räddningsnämnden 2021 

§115 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 4 månader 

§116 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 4 månader 

§117 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 4 månader 

§118 Remiss av promemorian - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program 

§119 Externremiss - Nedläggning av spår och växlar vid Rydöbruk linjeplats 
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§104 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§105 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§106 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
  
Digital votering och digital justering 
Susanne Ohlsson (utredare) informerade om vad digital votering och digital justering 
innebär och hur arbetet med detta fortgår i Hylte. 
  
Ekonomi 
Lars Tingsmark (ekonomichef) informerade om prognos efter fyra månader för Hylte 
kommun. 
  
Ernst & Youngs granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin 
Sara Shamekhi (Ernst & Young) informerade om granskningen, som är gjord, kring Hylte 
kommuns krisledning och hantering av pandemin. Man har tittat på omsorgsnämnden, barn- 
och ungdomsnämnden samt det övergripande arbetet. Ernst & Young bedömer att 
kommunstyrelsen och nämnderna i stort har säkerställt en ändamålsenlig krisledning. 
  
Ajournering: 10:00 - 10:20 
  
Målmedveten på hemmaplan 
Johanna Fredriksson (projektledare) informerade om projektet "Målmedveten på 
hemmaplan", ett samverkansprojekt mellan Hylte, Laholm, Falkenberg och 
Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan myndigheter 
kring personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och kunna erbjuda 
individanpassade helhetslösningar för projektets deltagare med syfte att hjälpa dem att närma 
sig arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens reguljära insatser. 
  
Sveriges Ekokommuner/Hallands Ekokommuner 
Lisa Mogren (V) informerade om Sveriges Ekokommuner. Det är 102 kommuner som är 
anslutna och visionen är ett hållbart Sverige. Utgångspunkten är ett ekosystem i balans som 
basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Hallands Ekokommuner, alla 
halländska kommuner utom Falkenberg, träffas två gånger om året. Hylte kommun är 
representerad av en politiker, Lisa Mogren (V), och en tjänsteperson, Tove Olsson 
(utvecklingschef). Lisa Mogren (V) informerade även om arbete som pågår i de halländska 
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kommunerna inom hållbarhetsområdet. Hylte kommer att vara värd för nästa möte, som 
genomförs i oktober.  
  
Ajournering: 11:10 - 11:20 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 8 juni 

Paragrafen är justerad 
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§107 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

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

Handlingar i ärendet 
 Protokoll KF 2021-05-06 
 Styrelseprotokoll Hyltebostäder 2021-05-06 
 Årsuppföljning LBE 2020 Lagen om brandfarlig och explosiva varor 2010:1011 
 Protokoll CESAM 2021-03-16 
 Protokoll CESAM 2021-04-13 

Paragrafen är justerad 
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§108 

Delegeringsredovisning 2021  
(2021 KS0051) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa. 

Handlingar i ärendet 
 Protokollsutdrag §107 KSAU Motion angående policy för jämställdhets- och 

rättighetsintegrering - på remiss 
 Protokollsutdrag §108 KSAU Motion angående att följa upp de stora 

besparingsåtgärderna på kommunens skolor - på remiss 
 Protokollsutdrag §109 KSAU Motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts - på 

remiss 
 Protokollsutdrag §110 KSAU Motion angående språkkrav vid anställning inom skola 

samt vård och omsorg i Hylte kommun - på remiss 
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv januari 2021 
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv maj 2021 

Paragrafen är justerad 
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§109 

Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser 
Samordningsförbundet i Halland  
(2021 KS0190) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundets styrelse 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2020. 
 
Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl,a verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre. 

Handlingar i ärendet 
 §96 KSAU Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i 

Halland 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 
 Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland - del 1 
 Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland - del 2 
 Revisionsberättelse från Regionens och kommunernas revisor Samordningsförbundet 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundets styrelse 2020. 
 

Yrkanden 
Anna Roos (C) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Samordningsförbundet 
 

Paragrafen är justerad 
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§110 

Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- 
och folkhälsonämnden  
(2021 KS0134) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fördela om 272 tkr från barn- 
och ungdomsnämndens driftsbudget till kultur- och folkhälsonämndens driftsbudget enligt 
barn- och ungdomsnämndens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheterna Gymnasiet och Individ och familjeomsorg gick från att tillhöra Barn- och 
ungdomsnämnden till att tillhöra Kultur- och folkhälsonämnden i samband med 
organisationsförändringen 2020. Budgetmedel fördelades om mellan nämnderna i samband 
med organisationsförändringen. I dialog mellan kontoren har det framkommit att tidigare 
omfördelning av budgetmedel inte var fullständig. 
 
Enligt ny beräkning föreslås att 272 tkr av driftbudgeten ombudgeteras från Barn- och 
ungdomsnämnden till Kultur- och folkhälsonämnden, samt 165 tkr avseende 
investeringsbudget. 
 
Flytt av investeringsbudget är inkluderat i ärendet för ombudgeteringar 2020 till 2021. 

Handlingar i ärendet 
 §97 KSAU Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse - justering ramar 2021 och framåt 
 §9 BUN Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse Ramjustering till Kultur- och folkhälsonämnden Budget 2021 
 Ramjustering till Kultur- och folkhälsonämnden 2021 -  BUN 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att fördela om 272 tkr från 
barn- och ungdomsnämndens driftsbudget till kultur- och folkhälsonämndens driftsbudget 
enligt barn- och ungdomsnämndens förslag. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§111 

Svar på motion angående tillgängliga badplatser  
(2020 KS0405) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion om att: 
 
- en inventering av alla kommunala badplatser görs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
 
- åtgärder för att göra de kommunala badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas och 
redovisas för berörd nämnd och kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2021, §11, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svar ska vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 6 augusti 2021. 
 
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
motionens ambitioner gällande tillgänglighetsanpassningar av badplatser är goda. De 
kommunala badplatserna har tillgänglighetsanpassats i olika grad genom åren men det är 
viktigt tillgänglighetsanpassningar grundas på en helhetsanalys. En mindre anpassning vid 
exempelvis en brygga kan bli verkningslös om personer med funktionshinder inte kan ta sig 
fram till själva bryggan eller badplatsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i sitt remissvar, den 27 april 2021 §27, att motionen 
bifalles och att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inventera de kommunala 
badplatserna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt kostnadsberäkna och redovisa 
erforderliga åtgärder. 
 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran, utan 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §98 KSAU Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser 
 §27 SBN Motion - Tillgängliga badplatser 
 §24 SBN AU Motion - Tillgängliga badplatser 
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser 
 §11 KSAU Motion - Tillgängliga badplatser - På remiss 
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 Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliga badplatser - på remiss 
 §165 KF Inkomna motioner(220560) 
 Motion - tillgängliga badplatser 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande av Stina 
Isaksson (SD). 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 

15 (30)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-06-08  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§112 

Svar på motion angående införande av medborgarförslag  
(2021 KS0031) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår: 
- att Hylte kommun i enlighet med 8 kap §1 kommunallagen ska införa medborgarförslag 
- att berörd nämnd ska ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av medborgarförslag. 
 
Kommunledningskontoret lämnar följande svar på motionen: 
 
Enligt 8 kap. 1§ kommunallagen kan kommunfullmäktige besluta att införa möjlighet för 
medborgare att lämna in så kallade medborgarförslag. Den som är folkbokförd i kommunen 
eller i en kommun inom regionen kan då väcka ärenden i kommunfullmäktige. När ett 
medborgarförslag kommer in till kommunen mottas det av kommunfullmäktige för att sedan 
fördelas till aktuell nämnd. Kommunfullmäktige kan uppdra åt styrelser eller nämnder att 
svara på förslagen, i de fall frågorna inte är av principiell betydelse eller av större vikt för 
kommunen. I de fall medborgarförslagen är av principiell karaktär eller av större vikt för 
kommunen ger nämnden förslag på svar på medborgarförslaget, varpå ärendet går upp till 
kommunstyrelsen och slutligen beslutas om i kommunfullmäktige. Det innebär att det kan ta 
lång tid innan en medborgare får återkoppling på sitt medborgarförslag. 
 
Kommunens invånare har redan idag ett brett utbud av kommunikationsvägar för medborgare 
att lämna synpunkter och förslag på kommunens politik och verksamheter. Dels kan invånare 
lämna synpunkter via kommunens kontaktcenter, som sedan fördelar ärendet till rätt person. 
Kommunen har även en e-tjänst för att lämna synpunkter, samt en utskrivbar folder som 
invånare kan fylla i med sina förslag. Det går även att lämna synpunkter på Hylte kommuns 
facebooksida. Dessutom går det att framföra synpunkter direkt till tjänstepersoner eller 
politiker via telefon eller mail. Enligt kommunens riktlinjer ska invånare snabbt få 
återkoppling på sina synpunkter och förslag via dessa kommunikationsvägar. 
 
Med högkvalitativ service och snabb återkoppling främjar kommunen medborgardialog och 
delaktighet. I jämförelse med befintliga kommunikationsvägar mellan kommunen och dess 
medborgare är medborgarförslag ett mer resurskrävande och mindre tillgängligt forum för att 
lyfta förslag till kommunen. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. 

Handlingar i ärendet 
 §99 KSAU Svar på motion angående införande av medborgarförslag 
 Tjänsteskrivelse - Motionssvar på motion angående medborgarförslag 
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 §41 KSAU Motion Införande av medborgarförslag – på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Införande av medborgarförslag - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion KF införande av medborgarförslag 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§113 

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021  
(2021 KS0050) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens interna kontrollplan 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt internkontrollreglementet, antaget av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en 
intern kontrollplan upprättas av varje nämnd. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att 
kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en 
ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 
 
Kommunstyrelsen ska i samband med bokslut rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden. Kommunstyrelsen ska varje år anta en ny intern 
kontrollplan. 

Handlingar i ärendet 
 §103 KSAU Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2021 Kommunstyrelsen 
 Internkontrollplan 2021 KS 210515 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens interna kontrollplan 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§114 

Internkontrollplan räddningsnämnden 2021  
(2021 KS0052) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta räddningsnämndens interna kontrollplan 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt internkontrollreglementet, antaget av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en 
intern kontrollplan upprättas av varje nämnd. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att 
kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en 
ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 
 
Kommunstyrelsen ska i samband med bokslut rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden. Kommunstyrelsen ska varje år anta en ny intern 
kontrollplan. 

Handlingar i ärendet 
 §104 KSAU Internkontrollplan räddningsnämnden 2021 
 Tjänsteskrivelse  - Intern kontrollplan 2021 Räddningsnämnden 
 Internkontrollplan 2021 räddningsnämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta räddningsnämndens interna kontrollplan 2021. 
 

Paragrafen är justerad 

19 (30)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-06-08  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§115 

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 4 
månader  
(2021 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens resultat för 2021 beräknas uppgå till -5 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs 
främst av Omsorgsnämndens merkostnader till följd av Covid-19, av tillkomna externa 
placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt av 
nytillkomna ärenden och utökade omsorgsbehov inom personlig assistans. 
  
I bokslut 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en reservering på 5 mnkr för att möjliggöra 
uppskjutna åtaganden. I prognosen förutsätts att dessa medel kommer att användas under 
2021 och ingår i prognosen. 
  
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 5 mnkr. 
  
Under 2020 förändrades kommunens likvida medel med 37 mnkr från 15 mnkr till 52 mnkr. 
Kommunens utökade kassa berodde dels på 2020 års resultat samt på nyupptagna lån. Under 
2021 förväntas likviditetsnivån minska med 57,9 mnkr till - 5,9 mnkr vilket härleds till det 
prognostiserade resultatet och investeringsvolymen. 

Handlingar i ärendet 
 §100 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 4 

månader 
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 Hylte kommun efter 4 månader 
 Prognos 2021 Hylte kommun efter 4 månader - Ekonomisk rapport 
 §47 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos 

efter 4 månader 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter fyra månader 
 §45 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos efter 4 

månader 
 Prognos BUN 2021 efter 4 månader  - ekonomisk analys 
 Prognos BUN 2021 efter 4 månader -Räkenskaper 
 §32 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 4 månader 
 Prognos SBN Drift Avfallshantering efter fyra månader 
 Prognos SBN Drift efter fyra månader 
 Prognos SBN Drift Vatten och avlopp efter fyra månader 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fyra månader 
 Prognos SBN Investeringar efter fyra månader 
 Prognos SBN Investeringar Vatten och avlopp efter fyra månader 
 §40 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 
 Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2021 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Yrkanden 
Anna Roos (C) yrkar att omsorgsnämnden får i uppdrag att: 
- genomlysa sina kostnader kopplat till placeringar  
- ta fram en långsiktig plan för framtida organisation och behov av särskilda boenden inom 
SoL och LSS. 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos yrkande. 
  
Håkan Bengtsson (C) yrkar att kommunledningskontoret till nästa kommunstyrelse ges i 
uppdrag att redovisa möjliga åtgärder för att begränsa årets driftunderskott. 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Håkan Bengtssons yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Anna Roos yrkande. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns. 
- Den som röstar för att bifalla Anna Roos yrkande röstar JA. 
- Den som röstar för att avslå Anna Roos yrkande röstar NEJ. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 3 JA-röster, 6 NEJ-röster och 2 avstod finner ordförande att 
kommunstyrelsen avslår Anna Roos yrkande. 
  
Ordförande frågar till sist och kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Håkan Bengtssons yrkande. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns. 
- Den som röstar för att bifalla Håkan Bengtssons yrkande röstar JA. 
- Den som röstar för att avslå Håkan Bengtssons yrkande röstar NEJ. 
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Resultat 
Med röstsiffrorna 3 JA-röster, 6 NEJ-röster och 2 avstod finner ordförande att 
kommunstyrelsen avslår Håkan Bengtssons yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Anna Roos och Håkan Bengtssons yrkanden. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 

22 (30)



 Omröstningslista 
 Mötesdatum 
 2021-06-08  
  

Kommunstyrelsen    
 

Omröstningslista: §115 
Ärende: Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 4 månader,  2021 
KS0001 
 
Omröstningslista(or) 
Anna Roos (C) yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande  X  
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot   X 
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande  X  
Krister Mattsson (S), ledamot  X  
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot  X  
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Hanna Kjellin (S), ledamot  X  
Johnny Winther (SD), ledamot   X 
Resultat 3 6 2 

Håkan Bengtsson (C) yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande  X  
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot   X 
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande  X  
Krister Mattsson (S), ledamot  X  
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot  X  
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Hanna Kjellin (S), ledamot  X  
Johnny Winther (SD), ledamot   X 
Resultat 3 6 2 
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§116 

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 
4 månader  
(2021 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en 
negativ avvikelse på 1 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av färdtjänst där att antalet 
resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande 
period 2020. 
  
I bokslut 2020 avsattes 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida 
skuld avseende Covid-19. Dessa medel har inte fördelats till nämnderna. 
  
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 2 000 tkr. Avvikelsen motsvarar 3,5 procent av kommunstyrelsens driftsbudget. 
  
Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 813 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse mot budget på 101 591 tkr. Sedan tidigare prognos har 
investeringsbudgeten utökats med 106 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 
och 77 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering, ombyggnation av Torups 
skola och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium. 
  
Den positiva avvikelsen utgörs främst av investeringsprojekten Ombyggnation av Torups 
skola, Särskild investeringssatsning och Markförvärv och exploatering. 

Handlingar i ärendet 
 §101 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 4 

månader 
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 4 månader 
 Prognos KS 2021 efter 4 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos KS efter 4 månader - drift 
 Prognos KS efter 4 månader - investeringar 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
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Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en genomlysning 
av de ökade färdtjänstkostnaderna.  
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Anna Roos (C) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att redovisa åtgärder för att 
komma i balans. Redovisas på nästa möte med kommunstyrelsemöte. 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna 
Roos yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Anna Roos yrkande. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns. 
- Den som röstar för att bifalla Anna Roos yrkande röstar JA. 
- Den som röstar för att avslå Anna Roos yrkande röstare NEJ 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 
Anna Roos yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och 
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande. 
  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §116 
Ärende: Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 4 månader,  
2021 KS0002 
 
Omröstningslista(or) 
Anna Roos (C) yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande  X  
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande  X  
Krister Mattsson (S), ledamot  X  
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot  X  
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Hanna Kjellin (S), ledamot  X  
Johnny Winther (SD), ledamot X   
Resultat 5 6 0 
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§117 

Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos 
efter 4 månader  
(2021 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 4 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en budget i balans för 2021  vilket 
motsvarar 0 procent i avvikelse. 
  
Efter 4 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 286 tkr under 
2021. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 30 tkr. 

Handlingar i ärendet 
 §102 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 4 

månader 
 Prognos RN efter 4 månader - tjänsteskrivelse 
 Prognos RN efter 4 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos RN efter 4 månader - drift 
 Prognos RN efter 4 månader - investeringar 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner prognosen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna prognosen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna prognosen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§118 

Remiss av promemorian - Försöksverksamhet med 
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program  
(2021 KS0214) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande och överlämna det till 
Regeringskansliet. 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån ett arbetsmarknads- och näringslivsperspektiv är det intressant att tänka viss 
yrkesinriktning inom relevanta högskoleförberedande program. Förslaget med 
försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program är ett sätt att fler 
når ut på arbetsmarknaden i ett tidigare skede samt att företagens kompetensbehov 
tillgodoses, dvs en bättre matchning på arbetsmarknaden.  
  
Det gäller dock att ha en tät kontakt med branschen så att inriktningarna och 
utbildningsdelarna inom handel blir relevanta utifrån framtidens handel. 
  
Teknikprogrammet ser vi som ett ännu intressantare program att inkludera i 
försöksverksamheten då teknik finns i alla företag idag på ett eller annat sätt. 
Yrkesinriktningar inom det programmet skulle även förbättra matchningen på 
arbetsmarknaden och få fler att få upp ögonen för den bredd teknik innebär och inspirera till 
val av tekniska yrken som gemene man inte tror handlar om teknik. Då skulle man locka fler 
till branscher som idag har svårt att rekrytera och också få en mer jämställd bild av 
teknikyrkena. 

Handlingar i ärendet 
 Förslag på remissvar på promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program 
 §32 TU Tillägg till förslag på remissvar på promemorian Försöksverksamhet med 

yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
 Tjänsteskrivelse Tillägg till Förslag på remissvar på promemorian Försöksverksamhet 

med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
 §39 KFN Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program 
 §98 KFN AU Remissvar på promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar 

på högskoleförberedande program 
 Tjänsteskrivelse remissvar på promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar 

på högskoleförberedande program 
 Yttrande Förslag på remissvar på promemorian Försöksverksamhet med 

yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
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 Promemoria - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande 
program 

 Remiss av promemorian - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
möte ta fram ett förslag efter ledamöternas synpunkter.  
 

Yrkanden 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§119 

Externremiss - Nedläggning av spår och växlar vid Rydöbruk 
linjeplats  
(2021 KS0207) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot Trafikverkets förslag till beslut och beslutar att 
överlämna förslag till yttrande, 2021-06-01, till Trafikverket. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverkets styrelse fattade beslut 2016-11-16 att underhållet på sidospåret skulle upphöra 
från och med 2017-12-10. Beslutet togs i enlighet med 6 kap. 4 § järnvägsförordningen, (SFS 
2004:526), som medger att Trafikverket får upphöra med underhåll av del av järnvägsnät som 
förvaltas av staten när trafiken är av obetydlig omfattning.  
  
Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska 
upphöra. Innan beslut om nedläggning kan fattas ska ärendet sändas på remiss såväl internt 
som externt. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Trafikverkets 
beskrivning av sidospårets status överensstämmer helt med förhållande på plats (2021-04-22). 
  
Förslaget är därför att Hylte kommun inte har något att erinra mot Trafikverkets beslut utan 
ser positivt på åtgärden. 

Handlingar i ärendet 
 §33 TU Nedläggning av sidospår och växlar vid linjeplats Rydöbruk, bandel 735 i 

Hylte kommun, Hallands län. 
 Tjänsteskrivelse - Nedläggning av sidospår och växlar vid linjeplats Rydöbruk, bandel 

735 i Hylte kommun, Hallands län. 
 Yttrande - Nedläggning av sidospår och växlar vid linjeplats Rydöbruk, bandel 735 i 

Hylte kommun, Hallands län. 
 Externremiss - Nedläggning av spår och växlar vid Rydöbruk linjeplats 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet förslår att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot Trafikverkets 
förslag till beslut och överlämnar förslag till yttrande, 2021-06-01, till Trafikverket. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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