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Mötesdatum
2019-02-19

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Kerstin Thörner

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lisa Mogren (V) Lennart Ohlsson (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-19
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-14:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna 
Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Johnny Winther (SD)  ersätter Stina 
Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV)  ersätter Tommy Edenholm (KV), Kerstin 
Alexén (SD)  ersätter Thomas Johansson (SD), Lennart Ohlsson (C)  ersätter 
Andreas Algerbo (C)

Ej tjänstgörande ersättare Rolf Näslund (M)
Alexander Engman (L)
Bo Wahlen (V)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef) §19
Monica Randelid (personalchef) §19
Anton Larsson (utredare) §19
Pernilla Jakobsson (översiktsplanerare) §19
Siv Modée (plan- och byggchef) §19
Madeleine Solenhill (digitaliseringschef) §19
Anders Dryselius (utvecklingsstrateg) §19
Erik Ruth (Nordic Surfers AB) §20
Christer Grähs (arbets- och näringslivschef) §20
Lena Hagman Bogren (turismutvecklare) §20
Camilla Johansson (näringslivsansvarig) §20

Utses att justera Lisa Mogren (V)
Lennart Ohlsson (C)
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Du hittar de handlingar som har varit 
KS underlag på kommunens hemsida. 
Tänk på att handlingarna kan skilja sig 
från det slutliga beslutet

Klicka på denna ruta för att komma till 
Ks kallelser

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-02-25   

Protokollet omfattar §§17-45
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§17 Val av justerare

§18 Godkännande av ärendelista

§19 Information och rapporter

§20 Uppföljning - Medfinansering Hallifornia Into the Woods

§21 Meddelanden

§22 Delegeringsredovisning

§23 Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup

§24 Antagande av kulturmiljöprogram

§25 Biblioteksplan 2019-2022

§26 Revidering av ersättningsreglemente

§27 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§28 Revidering av kommunstyrelsens reglemente - Tillväxtutskott

§29 Revidering av styrmodell

§30 Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd

§31 Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun

§32 Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och 
möjlighet till företagsabonnemang

§33 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering 
Kapitalkostnader

§34 Förutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun

§35 Resultat - och ekonomisk plan REP 2019-2022 Kommunstyrelsen - Detaljbudget

§36 Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Bokslut

§37 Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Bokslut

§38 Svar på missiv: Granskning av kommunens upphandlingsprocess

§39 Försäljning av Skärshults camping

§40 Remiss för ny stamnätsledning mellan stationerna Horred och Breared

§41 Ansökan om planbesked Derome

§42 Upplåtelse av byggnad - Unnaryd Jälluntofta hembygdsförening

§43 Ansökan ekonomiskt stöd till Tågdagarna i Landeryd 2019

§44 Uppföljning - Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019

§45 Rutin REP-beredning
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Lennart Ohlsson (C) och Lisa Mogren (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§18

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan och beslutar att Christer Grähs, arbets- och 
näringslivschef, Lena Hagman Bogren, turismutvecklare, och Camilla Johansson, 
näringslivsansvarig medges närvarorätt vid ärendet Uppföljning Hallifornia into the Woods.
 
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande anteckning till protokollet:

Ordförande har infört en ny ordning vid KS:s sammanträden. Punkten ”Övriga frågor” har 
strukits. På förfrågan varför så skett blev svaret att den nya ordningen innebär att ev nya 
ärenden anmäls vid början av sammanträdet och tas ev upp senare.
 
Vad jag förstår så råder enkel majoritet när det gäller om ett visst ärende öht får tas upp. 
Man behöver inte vara särskilt konspirationsbenägen för att med den nya ordningen se en 
risk att den politiska majoriteten försöker styra ärendena som öht tas upp på KS.

Jag protesterar mot denna nyordning. Jag anser de odemokratisk och försvårar mitt arbete 
som förtroendevald och därmed inte lämplig. Det borde vara en självklarhet att man skall 
försöka stimulera till diskussion och att nya ärenden aktualiseras än försöka kväva debatten.
 
Kerstin Alexén (SD) och Johnny Winther (SD) ställer sig bakom Bo-Gunnar Åkessons 
protokollsanteckning.
 
Reservation
SD Hylte vill reservera oss mot beslutet att ta bort punkten övriga ärenden på 
kommunstyrelsens dagordning.
 
Undertecknad Kerstin Alexén (SD) och Johnny Winther (SD).

Paragrafen är justerad
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§19

Information och rapporter 
(2019 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning arbete för ökat valdeltagande
Kerstin Thörner, projektsamordnare, återredovisar 2018 års arbete för ökat valdeltagande.
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente - Tillväxtutskott
Anton Larsson, utredare, föredrar de föreslagna ändringarna i kommunstyrelsens reglemente 
kopplat till att det skapas ett tillväxtutskott under kommunstyrelsen.
 
Ekonomiska förutsättningar och redovisning
Ulrika Hjort, ekonomichef, föredrar ärendena förutsättningar inför resultat och ekonomisk 
plan 2020-2023, justering av kapitalkostnader resultat och ekonomisk plan 2019-2022 och 
kommunstyrelsens detaljbudget för 2019.
 
Kulturmiljöprogram
Pernilla Jakobsson, översiktsplanerare, föredrar förslag till kulturmiljöprogram för Hylte 
kommun.
 
Planbesked Derome
Siv Modée, plan- och byggchef, föredrar ärendet planbesked Derome.
 
Tema: Digitalisering
Madeleine Solenhill, digitaliseringschef och Anders Dryselius, utvecklingsstrateg, informerar 
om Hylte kommuns digitaliseringsarbete, vårt smarta Hylte.
 
Presentation av kommunledningskontoret
Per Borg, kommundirektör, Ulrika Hjort, ekonomichef, Emma Gröndahl, informations- och 
kanslichef, Madeleine Solenhill, digitaliseringschef och Monica Randelid, personalchef, 
informerar om kommunledningskontorets uppdrag och organisation.
 
Kommunstyrelsens nästkommande sammanträde
Kommunstyrelsen informeras om att nästkommande sammanträde den 19 mars flyttas till den 
21 mars.
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Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12.00 och 13.00.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 19 februari 2019

Paragrafen är justerad
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§20

Uppföljning - Medfinansering Hallifornia Into the Woods 
(2018 KS0252)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2018 att medfinansiera festivalen Hallifornia Into the 
Woods tillsammans med Region Halland.

Projektledare Erik Ruth ger kommunstyrelsen en muntlig utvärdering av 2018 års evenemang 
och presenterar även 2019 års evenemang.

Handlingar i ärendet
 §134 KS Medfinansering Hallifonia in the woods

Paragrafen är justerad
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§21

Meddelanden 
(2019 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Beslut om  plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.
 Protokoll Hyltebostäder 2019-01-17
 Inbjudan utbildning ny mandatperiod 2019

Paragrafen är justerad
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§22

Delegeringsredovisning 
(2019 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

11 / 55



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2019-02-19

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup 
(2018 KS0429)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad medfinansiering på 
750 000 kr för projektet gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup till 1 500 000 kr.
 
Utökat finansieringsbidrag föreslås upplösas under 10 års tid.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017 om medfinansiering av gång- och cykelväg 
Prästgårdsvägen Torup med 750 000 kr. Nu har Trafikverket kommit med ett tillägg på 
befintligt avtal om medfinansiering av projektet gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup. 
Tillägget medför en utökad medfinansiering om 1 750 000 kr till 2 500 000 kr.

Syftet med avtalet är att i huvudsak reglera Trafikverkets och Hylte kommuns finansiella 
ansvar för planläggningsprocess och produktion. Avtalet avser byggnation av cirka 300 meter 
gångväg längs väg 728, Prästgårdsvägen, i Torup. Vägen ingår som ett utvalt objekt i den 
regionala cykelvägplanen för Halland.

Åtgärden genomförs för att koppla ihop befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärden ökar 
trafiksäkerheten och ger förbättrad tillgänglighet till skola och service i Torups samhälle.

Trafikverket och Hylte kommun finanserar halva projektet var. Projektet beräknas nu kosta 
5 000 000 kr i stället för 1 500 000 kr, vilket innebär att kommunens del hamnar på 2 500 000 
kr i stället för tidigare 750 000 kr. Kostnaderna kommer att komma löpande under året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018 att begära in uppgifter från 
Trafikverket med beskrivning av projektet och vad som föranlett fördyringen av projektet. 
Ärendet har kompletterats med de begärda uppgifterna.

Handlingar i ärendet
 §6 KSAU Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
 Tjänsteskrivelse - Medfinansiering gång- och cykelväg Prästvägen Torup
 §317 KSAU Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
 Tillägg till avtal om medfinansiering och samverkan Dnr: 2016/85583 Torup
 Meddelande från Trafikverket angående fördyring av projektet
 Tilläggsavtal om utförande av gång- och cykelbana i Torup
 Översiktskarta väg 728
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kompletteras med en ny tjänsteskrivelse 
till kommunstyrelsens sammanträde.
 
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om medfinansiering för projektet 
gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup med 1 500 000 kr.
 
Utökat finansieringsbidrag föreslås upplösas under 10 års tid.

Paragrafen är justerad

13 / 55



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 14
2019-02-19

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Antagande av kulturmiljöprogram 
(2016 KS0258)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kulturmiljöprogram för Hylte 
kommun och beslutar om en redaktionell ändring där namnet Södra Unnaryds kyrka ändras 
till Unnaryds kyrka.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med en ny översiktsplan för kommunen har det äldre 
kulturmiljöprogrammet ”Bygd att bevara” från 1990 aktualiserats med utgångspunkt från de 
nationella kulturmiljömålen, det statliga miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö och de 
förändringar som kommunens kulturmiljöer har genomgått de senaste trettio åren.

Ett kulturmiljöprogram presenterar ett urval av kulturmiljöer som ger en bild av kommunens 
historia, och som är särskilt viktiga att vårda för att berätta om de spår som människan gjort 
och de processer som lett fram till dagens miljöer. Programmet visar kommunens inriktning 
för kulturmiljöarbetet och ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena bör tas 
tillvara.

Enligt kulturmiljölagen delar vi alla ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö, såväl 
enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Kulturmiljön är också en 
resurs som kan bidra till att stärka Hylte kommun som en attraktiv plats för boende men också 
för besöksnäringen. Hylte har en särpräglad karaktär med unik tillgång till omväxlande 
landskap och välbevarad bebyggelse. Samhället är i ständig förändring och med goda 
kunskaper om vår kulturmiljö finns stora möjligheter att skapa balans mellan det historiska 
och det nya som vi bygger.

Syftet med det nya kulturmiljöprogrammet är att det ska fungera som aktuellt 
kunskapsunderlag om kulturmiljöfrågor för kommunens arbete med samhällsplanering och 
byggande. Vidare är det en del av länsstyrelsens långsiktiga arbete med att ta fram 
kunskapsunderlag om kulturmiljön i länet. Ett viktigt syfte är också att också att synliggöra 
och tillgängliggöra kommunens kulturarv för att intressera och engagera kommunens 
invånare, fastighetsägare och besökare att värna och utveckla dessa miljöer på ett för 
kommande generationer ansvarsfullt sätt. En viktig del av arbetet är därför att trycka upp och 
tillgängliggöra kulturmiljöprogrammet så att många kan ta del av det.

Kulturmiljöprogrammet har tagits fram av ett konsultteam bestående av 
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bebyggelseantikvarier, kulturgeograf och arkeolog som upphandlats av Hylte kommun. 
Genom dialogaktiviteter med allmänheten (dialogmöten i Unnaryd 2017-06-07 och Torup 
2017-06-08) har kommunens invånare involverats i arbetet med programmet. Under arbetets 
gång har programmet presenterats och diskuterats med översiktsplanens styrgrupp (2016-12-
06, 2018-02-15) och med länsstyrelsen (2017-05-16). Arbetet med det nya 
kulturmiljöprogrammet har delfinansierats av kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i 
Hallands län.

Handlingar i ärendet
 §7 KSAU Antagande av kulturmiljöprogram
 Tjänsteskrivelse - Antagande av kulturmiljöprogram för Hylte kommun
 Kulturmiljoprogram_KS 2019-02-25x_low

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kulturmiljöprogram för Hylte 
kommun.

 
Yrkande
Krister Mattsson (S) yrkar på en redaktionell ändring: Namnet Södra Unnaryds kyrka ändras 
till Unnaryds kyrka. 
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag med 
Krister Mattssons redaktionella ändring. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag med nämnda redaktionella ändring.

Paragrafen är justerad
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§25

Biblioteksplan 2019-2022 
(2019 KS0028)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplanen 2019-2022.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i kommande planer som innefattar 
verksamhet inom flera nämnder/kontor ska berörda nämnder beredas tillfälle att yttra sig före 
beslut i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska kommuner anta biblioteksplaner. De ska beskriva 
kommunens biblioteksverksamhet, upplysa om utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt 
beskriva medieförsörjning och samverkan. Planens beskriver samhälleliga utmaningar som 
digitala klyftor, medie- och informationskompetens och integrationen kopplat till 
biblioteksverksamhet. Den tar också upp bemanningen av folk- och skolbibliotek samt 
skolbibliotekens bestånd kopplat till dess funktion som pedagogisk resurs. Folkbiblioteken 
har en utmaning i att nå fler användare. Språkstart och meröppet är två metoder som för oss 
framåt i det arbetet.

Handlingar i ärendet
 §30 KSAU Extra ärende: Biblioteksplan 2019-2022
 §82 ANN Biblioteksplan 2019-2022
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan 2019-2022
 Biblioteksplan 2019-2022

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplanen 2019-2022.

 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar på tillägg: I kommande planer som innefattar verksamhet inom 
flera nämnder/kontor ska berörda nämnder beredas tillfälle att yttra sig före beslut i 
kommunfullmäktige.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Lennart Ohlssons tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lennart Ohlssons 
tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.  
 
Protokollsanteckning
Lennart Ohlsson (C) lämnar följande anteckning till protokollet:
Förslaget till Biblioteksplan 2019-2022 har en del skrivningar om skolbibliotek, men 
förslaget har inte behandlats av barn- och ungdomsnämnden. I kommande planer som 
innefattar verksamhet inom flera nämnder/kontor ska berörda nämnder beredas tillfälle att 
yttra sig före beslut i kommunfullmäktige.
 

Paragrafen är justerad
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§26

Revidering av ersättningsreglemente 
(2018 KS0401)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
ersättningsreglemente med följande ändringar:
- redaktionell ändring i paragraf 1.5: Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in 
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får totalt 10 % ersättning för båda uppdragen.
-  sista stycket i § 2 stryks: Sitter ordföranden eller vice ordföranden som nämndens 
representant i ett rådgivande organ, men inte som ordförande i rådet, ska ersättning betalas 
ut som om hon eller han inte haft årsarvode.
 
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga begreppet 
familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad 
eller svårt sjuk.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog den 19 juni 2018 beslut om organisationsförändringar inför den nya 
mandatperioden 2019-2022. Beslutet innebar ändringar i kommunens reglementen.

Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av ersättningsreglemente som utgår 
från kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2018. Kontoret lämnar även förslag på en språklig 
förändring. Förslaget innebär ingen förändring i innehållet. Kommunfullmäktiges beslut om 
ersättningsnivåer påverkar inte innehållet i ersättningsreglementet.

I förslaget är ändrad text markerad med blått och föreslagen ändring är markerad med gult.

Handlingar i ärendet
 §8 KSAU Revidering av ersättningsreglemente
 Tjänsteskrivelse - revidering av ersättningsreglemente
 Ersättningsreglemente förslag revidering 2019
 Ersättningsreglemente 2016-11-24 (gällande)
 §67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 Ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
ersättningsreglemente med en redaktionell ändring i paragraf 1.5, utskottets ledamöters 
arvode ändras från 5 % till 10 %.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på en redaktionell ändring i paragraf 1.5: Förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen som väljs in som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får totalt 10 % 
ersättning för båda uppdragen.
 
Göran Edberg (S) yrkar att sista stycket i § 2 stryks: Sitter ordföranden eller vice ordföranden 
som nämndens representant i ett rådgivande organ, men inte som ordförande i rådet, ska 
ersättning betalas ut som om hon eller han inte haft årsarvode.
 
Kerstin Alexén (SD) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att förtydliga begreppet familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader 
för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquist yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Alexéns yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag i övrigt. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
 
 

Paragrafen är justerad
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§27

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
(2018 KS0401)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbetsordning 
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022. Beslutet påverkar kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. Den nya kommunallagen innebär att 
paragrafhänvisningar och vissa paragrafer behöver justeras i kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av arbetsordning 
kommunfullmäktige som utgår från kommunfullmäktiges beslut från den 19 oktober 2017 och 
Sveriges kommuner och landstings underlag till arbetsordning för lokala bedömningar. 
Kontoret lämnar även förslag på språkliga justeringar.

I förslaget är ändrad text markerad med blått, föreslagen ändring är markerad med gult och 
kommentarer är markerade med lila.

Handlingar i ärendet
 §9 KSAU Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Tjänsteskrivelse - revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Arbetsordning kommunfullmäktige - förslag revidering 2019
 Arbetsordning kommunfullmäktige 2016-11-24 (gällande)
 Förslag från SKL - Arbetsordning för fullmäktige
 §164 KF Antal ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbetsordning 
kommunfullmäktige.

Paragrafen är justerad
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§28

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - Tillväxtutskott 
(2019 KS0059)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
kommunstyrelsens reglemente med en redaktionell ändring, i § 5 flyttas stycket om 
hållbarhetsfrågor upp mellan punkten tillväxtfrågor och strategiska planfrågor.

Beskrivning av ärendet
Den 19 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott 
under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag se 
över kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen, med ändringar som möjliggör inrättandet av tillväxtutskottet. 
Tillväxtutskottet ska ansvara över:

- tillväxtfrågor
- strategiska markförvarv
- strategiska infrastrukturfrågor
- strategiska planfrågor
- strategiska markförvarv
- strategiska infrastrukturfrågor
- strategiska näringslivsfrågor
- internationella frågor
- hållbarhetsfrågor

Utöver de tillägg som rör inrättande av tillväxtutskottet har kommunledningskontoret sett över 
språket i reglementet samt ändrat de laghänvisningar som blivit inaktuella.

I förslaget är ändrad text markerad med blått. Föreslagen ändring är markerad med gult.

Handlingar i ärendet
 §10 KSAU Revidering av kommunstyrelsens reglementen - Tillväxtutskott
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 Reglemente kommunstyrelsen förslag revidering 2019
 Reglemente kommunstyrelsen 2017-04-27 (gällande)
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
kommunstyrelsens reglemente.

 
Yrkande
Lisa Mogren (V) yrkar på en redaktionell ändring: i § 5 flyttas stycket om hållbarhetsfrågor 
upp mellan punkten tillväxtfrågor och strategiska planfrågor. 
 
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i inledning i 
paragraf 5 lägga till "samordnar hållbarhets- och tillväxtfrågor".
 
Beslutgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lisa Mogrens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag i övrigt. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Paragrafen är justerad
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§29

Revidering av styrmodell 
(2019 KS0048)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunens styrmodell revideras utifrån 
följande:
- Att kommunens resultat- och ekonomiska plan beslutas i november i samband med valår.
- Att arbetet med kommunens investeringsbudget året efter valår vävs ihop med analysarbetet 
för kommunens driftsbudget.
- Att kommunens delårsbokslut görs efter åtta månader.

Beskrivning av ärendet
I samband med valåret 2018 ändrades årshjulet för framtagande av kommunens resultat- och 
ekonomiska plan, ett beslut togs i november i stället för juni som styrmodellen säger. För att 
slippa behöva ta ett aktivt beslut i samband med varje valår föreslås därför att detta vävs in i 
styrmodellen och därmed hanteras likt varje gång.

Även framtagandet av investeringsbudgeten blir förändrad i samband med valåret, då 
nämnderna kan blir förändrade i och med ett val är det lämpligt att denna process vävs ihop 
med vårens arbete kring driftsbudgeten året efter valår.

I den nya lagen ”en ändamålsenligt kommunal bokföring och redovisning” ska ett 
delårsbokslut inom två månader överlämnas till fullmäktige. För att ha kvar den politiska 
tidplanen behöver därför kommunens hantera ett delårsbokslut som utgå ifrån åtta månader i 
stället för som styrmodellen säger sju månader.

Handlingar i ärendet
 §11 KSAU Revidering av styrmodell
 Tjänsteskrivelse - revidering kommunens styrmodell
 Styrmodell Hylte kommun reviderad, 170109

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunens styrmodell revideras utifrån 
följande:
- Att kommunens resultat- och ekonomiska plan beslutas i november i samband med valår.
- Att arbetet med kommunens investeringsbudget året efter valår vävs ihop med analysarbetet 
för kommunens driftsbudget.
- Att kommunens delårsbokslut görs efter åtta månader.
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar avslag på att-sats ett och två.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Roos yrkande. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C) 
och Anna Roos (C) reserverar sig mot beslutet.
 

Paragrafen är justerad
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§30

Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd 
(2018 KS0286)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
19 juni 2018 inkom en motion från Bruno Granath (C) om hårdbeläggning av vissa ytor i 
Unnaryd.
 
I motionen föreslås att:
– i samråd med FTI snygga upp och hårdbelägga området vid återvinningsstationen i 
Unnaryd,
– hårdbelägga grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd,
– utreda möjligheten att placera en offentlig toalett i anslutning till denna plan.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018 att bordlägga ärendet.
 
Plan- och byggchef Siv Modée informerade om detaljplanebestämmelser som rör ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari.  

Handlingar i ärendet
 §12 KSAU Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §321 KSAU Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §83 SBN Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 Ritning - Detaljplan
 Plankarta%20Un%20536
 Plankarta%20Un%20518
 Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §79 KF Inkomna motioner 2018-06-19
 §224 KSAU Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd - på remiss
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till andra och tredje att-satsen.
 
Beslutgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår första att-satsen. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen avslår första att-satsen.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår andra att-satsen. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen avslår andra att-satsen.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tredje att-satsen. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen avslår tredje att-satsen.

Paragrafen är justerad
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§31

Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun 
(2018 KS0288)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om integrationsplikt. Motionen vill att alla vuxna 
nyanlända i Hylte kommun, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av 
integrationsplikt och att det skyndsamt utarbetas en modell för integrationsplikt i Hylte 
kommun.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 september 2018 arbets- och näringslivsnämnden 
i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på motionen.
 
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Handlingar i ärendet
 §13 KSAU Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun
 §77 ANN Motion om integrationsplikt Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse, svar på motion om integrationsplikt
 Ärendebeskrivning- Svar på motion om  integrationsplikt
 Motion integrationsplikt Hylte kommun
 §96 KF Inkomna motioner
 §257 KSAU Motion integrationsplikt Hylte kommun - på remiss

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

 
Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att motionen ska besvaras enligt Bo-Gunnar Åkessons 
protokollanteckning.
 
Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller, avslår eller besvarar motionen enligt Bo-
Gunnar Åkessons protokollsanteckning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå att motionen ska avslås.
 
Reservation
Kerstin Alexén (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande yttrande till protokollet:
SD:s motion om integrationsplikt lyfter ett angeläget ämne.
 
Integrationen är en ödesfråga för Sverige. Välfärdssamhället bygger på att människor lämnar 
bidragsberoendet och kommer i arbete och betalar sin skatt. I det sammanhanget kan 
konstateras att integrationen i Sverige kunde vara mer framgångsrik. Bl a har vi en betydligt 
större arbetslöshet bland personer födda utanför Europa än svenskfödda. En av orsakerna 
härför är bristande språkkunskaper. Det är ett oavvisligt krav att man skaffar sig goda 
kunskaper i svenska för att få jobb. Här finns nog mycket att göra från samhällets sida och 
ställa hårdare krav på resultat. I många fall lever de nya svenskarna i en enspråkig kultur och 
möter bara svenskan i skolan eller kurser i svenska.
 
I ANN:s svar på motionen framgår att bidragsdelen för integrationen, däribland 
svensklärandet, är komplex och många olika myndigheter är inblandade. I många fall kan 
inte kommunen göra något utan besluten ligger t ex hos statliga myndigheter och organ. I 
andra fall finns redan de styrmedel som motionen efterfrågar.
 
Jag vill också påpeka att det inte bara är bristande kunskaper i svenska som påverkar 
anställningsbarheten. Kulturella skillnader kan också lägga hinder i vägen.
 
Jag anser att samhället kan ställa tydligare krav på språkkunskaper. Att arbetet med att 
förbättra integrationen på alla plan är ytterst viktigt men här måste en samordning ske 
mellan stat och kommun
 
Bo Gunnar Åkesson (M)

Paragrafen är justerad
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§32

Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) 
för företagare och möjlighet till företagsabonnemang 
(2018 KS0304)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse första att-satsen besvarad och 
att avslå andra att-satsen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Malin Svan (C) har lämnat in en motion om 
flexibla öppettider på återvinningscentralen.
 
I motionen föreslås:
- Att Samhällsbyggnadsnämnden utreder förutsättningar för flexibla öppettider för företagare 
som ansöker om detta.
 
- Att samhällsbyggnadsnämnden ser över taxesystemet och utreder en modell som bygger på 
avgift per besök eller fast abonnemang för de företag som regelbundet använder deponin.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 september 2018 samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag på motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att avslå motionen.

Handlingar i ärendet
 §14 KSAU Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 §95 SBN Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare 

och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion flexibla öppetider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 Ärendebeskrivning - Svar motion flexibla öppetider på återvinningscentralen (ÅVC) 

för företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och 

möjlighet till företagsabonnemang
 §96 KF Inkomna motioner
 §258 KSAU Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare 

och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

 
Yrkande
Lisa Mogren (V) yrkar att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen avslås.
 
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till att första att-satsen ska anses besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen anser första att-satsen besvarad. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar att första att-satsen anses besvarad.
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå andra att-satsen. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå andra att-satsen.

Paragrafen är justerad
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§33

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - 
Justering Kapitalkostnader 
(2017 KS0471)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas bugetramar efter 
korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

-Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
-Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 51 815 kr
-Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
-Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
-Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
- Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 490 kr.
 
Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet med 1 762 328 kr.

Beskrivning av ärendet
I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar för 
kapitalkostnader. Tidigare har nämnden fått kompensation i sin ram för ökade 
kapitalkostnader och ökade hyror pg ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir 
beslutad. Detta har medfört att nämnden ofta haft budget för något som i realitetet inte har 
blivit genomfört under budgetåret.

För att få en bättre styrning på kapitalkostnader kommer nämnderna från och med REP 2019 
bara bli kompenserade i sin budgetram för de investeringar som är slutförda och därmed 
aktiverade. Samma sak gäller ökade hyra på grund av investeringar. Nämnden blir sedan 
kompenserad under året när nya investeringar är genomförda.

I samband med beräkningarna inför REP kom vissa hyreskostnader med som inte är kopplade 
till ovanstående. För att få nämndernas budgetar korrekta jämfört med de kapitalkostnader 
som i dagsläget redan finns så behöver nämndernas ramar justeras.

Handlingar i ärendet
 §16 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - 

Justering kapitalkostnader
 Tjänsteskrivelse - justering kapitalkostnader 2019
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas bugetramar efter 
korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

-Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
-Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 51 815 kr
-Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
-Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
-Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
 
Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet med 1 762 328 kr.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på tillägg: Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 
490 kr.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag med 
Ronny Löfquist tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget med Ronny Löfquist tillägg.

Paragrafen är justerad
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§34

Förutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 
Hylte kommun 
(2019 KS0055)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beslutet i november 2018 för Planen 2020 används som 
utgångspunkt.
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa antagandet kring befolkning 2019-11-01 till 10 800 
invånare.
 
Kommunstyrelsen grundar sitt beslut på skatteprognos daterad 15 februari 2019.

Beskrivning av ärendet
I november 2018 beslutade kommunfullmäktig om budget för 2019 samt en plan för 2020-
2021, nu är det dags att se över förutsättningarna inför arbetet med budget för 2020. I beslutet 
i november bygger planen på 10 950 som antalet invånare 1/11-2019, siffran för 1/11-2018 
hamnade på 10 925 invånare.

Ändras invånarantalet i beräkningarna påverkar det skatteintäkterna och den kommunala 
utjämningen för kommunen, samt nämndernas förutsättningar.

Handlingar i ärendet
 §15 KSAU Förutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte 

kommun
 Tjänsteskrivelse - förutsättnignar 2020-2023
 REP 2020-2023 förutsättningar - resultatbudget
 REP 2020-2023 förutsättningar - driftbudget
 Befolkningsutveckling
 REP förutsättnignar - ställningstagande
 190218 REP 2020-2023 Förutsättningar text
 190218 REP 2020-2023 förutsättningar - Resultatbudget
 190218 REP 2020-2023 förutsättningar - Driftsbudget
 190218 REP 2020-2023 förutsättningar - balansbudget
 190218 REP 2020-2023 förutsättningar - Likviditetsbudget

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att beslutet i november 2018 för Planen 2020 används som 
utgångspunkt.
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Kommunstyrelsen beslutar att fastställa antagandet kring befolkning 2019-11-01 till 10 800 
invånare.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på tillägg: Kommunstyrelsen grundar sitt beslut på skatteprognos 
daterad 15 februari 2019.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Ronny 
Löfquist tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 
med Ronny Löfquist tillägg.

Paragrafen är justerad
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§35

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2019 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1- 
Resultat- och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
I november beslutade kommunfullmäktige om en ram för kommunstyrelsens verksamhet 
tillsammans med nyckeltal för grunduppdraget. Kontoret har sedan tagit fram en detaljerad 
budget på 3 positioners verksamhet.

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

Detaljbudget
 Tjänsteskrivelse - REP Kommunstyrelsen 2019
 Resultat-och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2019-2020 - Efter KSAU

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2019 för kommunstyrelsen enligt bifogat 
dokument, bilaga 1- Resultat- och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2019-2021.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Paragrafen är justerad
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§36

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Bokslut 
(2018 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens bokslut för 2018.
 
Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om ombudgeteringar av investeringar.

Beskrivning av ärendet
Vid bokslutet redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse jämfört med budget på totalt 
2 693 tkr (inklusive kommunfastigheterna), vilket motsvarar +5,4 procent. Exkluderas 
kommunfastigheterna hamnar istället avvikelsen på -640 tkr eller -1,3 procent.

Investeringarna uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 22 664 tkr, den största 
investeringen under året som genomförts är renoveringen av Unnaryds skola. Avvikelsen är 
kopplat till att renoveringen av Kinnareds förskola/skola är försenad.

Handlingar i ärendet
 §18 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Bokslut
 Tjänsteskrivelse - Bokslut Kommunstyrelsen 2018
 Bokslut kommunstyrelsen - efter KSAU
 Beslutsunderlag - Ombudgetering -Investering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att 
komplettera och justera bokslutet kopplat till investeringsbudget till kommunstyrelsens 
sammanträde samt att:
- inledningsstycket under punkt 3 tas bort
- kommunledningskontoret får i uppdrag att inkludera kommunfastigheterna i de månatliga 
prognoserna.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens bokslut för 2018.
 
Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om ombudgeteringar av investeringar. 
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 

Paragrafen är justerad
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§37

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Bokslut 
(2018 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut (ny version 2019-02-04).

Beskrivning av ärendet
Räddningsnämnden har för 2018 en budgetavvikelse på 99 tkr och det motsvarar 0,8 procent 
av den totala budgeten på 12 337 tkr.

Räddningsnämnden hade för 2018 en investeringsbudget på 1 273 tkr och utfallet blev 1 206 
tkr. Det ger en budgetavvikelse på 67 tkr och det motsvarar 5,3% av budgeten

Handlingar i ärendet
 §19 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Bokslut
 Tjänsteskrivelse bokslut 2018 Räddningsnämnen
 Bokslut räddningsnämnden 2018, ny version 2019-02-04

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut (ny version 2019-02-04).

Paragrafen är justerad
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§38

Svar på missiv: Granskning av kommunens upphandlingsprocess 
(2018 KS0336)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets svar på revisionens frågor 
gällande kommunens upphandlingsprocess.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har inkommit med tre frågor gällande hanteringen av den interna kontrollen för 
kommunens upphandlingsprocess.

Handlingar i ärendet
 §20 KSAU Svar på missiv: Granskning av kommunens upphandlingsprocess
 Tjänsteskrivelse - svar på frågor från revisionen gällande granskninga av kommunens 

upphandlingsprocess
 Svar på frågor från revisionen gällande granskning av kommunens 

upphandlingsprocess
 Missiv Revisionsrapport. Granskning av kommunens upphandligsprocess
 Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet. PWC

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets svar på revisionens frågor 
gällande kommunens upphandlingsprocess.

Beslutet skickas till 
Revisionen

Paragrafen är justerad
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§39

Försäljning av Skärshults camping 
(2017 KS0093)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att försälja del av fastighet Hylte Skärshult X:X till XX
 och XX 

Total summa köpeskilling: 1 700 000 SEK. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2018 att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att 
genomföra lantmäteriförrättning för avstyckning och försäljning av Skärshults camping.

Kommunledningskontoret har anlitat en mäklare för försäljning till del av fastighet Hylte 
Skärshult X:X med adressen Skärshults Camping, 314 92 Långaryd.

Ett köpekontrakt har upprättats mellan Hylte kommun och köparen. Kommunstyrelsen 
behöver fatta beslut om försäljning.

Handlingar i ärendet
 §21 KSAU Försäljning av Skärshults camping
 Tjänsteskrivelse Försäljning av Skärshults camping
 Köpekontrakt Hylte Skärshult X:X
 Utdrag från fastighetsregister Hylte Skärshult X:X
 Prospekt Hylte Skärshult X:X

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten till köpare enligt köpekontrakt.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Angivna köpare

Paragrafen är justerad
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§40

Remiss för ny stamnätsledning mellan stationerna Horred och 
Breared 
(2018 KS0425)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget som Hylte kommuns remissyttrande till Svenska 
kraftnät med tillägget: Hylte kommun anser att Svenska Kraftnät i det kommande 
samrådsunderlaget även ska utvärdera och redovisa alternativ med markförlagd kabel med 
likströmsteknik. 

Beskrivning av ärendet
Svenska kraftnät planerar för en ny 400 kV-luftledning mellan station Horred i Marks 
kommun och station Breared i Halmstads kommun som kommer att passera genom den västra 
delen av Hylte kommun. Den befintliga ledningen är över 60 år och uppnår snart sin tekniska 
livslängd. I samma ledningsgata finns också en nyare 400-kV-ledning som kommer att vara 
kvar.

Stamnätsledningarna är viktiga för upprätthållandet av strömförsörjningen i sydvästra Sverige 
och påverkar både elpriset och andelen miljövänlig el. Detta innebär att den befintliga 
ledningen inte kommer tas ur drift och rivas förrän en ny förbindelse är färdig.

Ett första steg i processen att hitta den lämpligaste sträckningen är en myndighetsdialog med 
berörda myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Underlaget för myndighetsdialogen har 
sänts ut på remiss, och svar ska ha inkommit till Svenska kraftnät senast den 11 januari 2019 
(Hylte kommun har fått förlängd svarstid till den 28 februari). Representanter från Svenska 
kraftnät har haft ett möte med tjänstemän på Hylte kommun den 21 november 2018.

Efter myndighetsdialogen väljs den korridor som Svenska kraftnät bedömer mest lämplig. 
Projektet fortsätter sedan med samråd där alla som kan bli berörda av den nya ledningen ges 
möjlighet att yttra sig.

Underlagshandlingarna beskriver två olika alternativ på utredningskorridorer inom Hylte 
kommun. Utredningskorridor A är dragen ett par kilometer väster om befintlig luftledning 
genom till största delen obruten skogsmark. Utredningskorridor B är dragen längs befintlig 
luftledning och innebär en breddning av aktuell ledningsgata.

Fastighetsägare och intresseorganisationer ges inte möjlighet att yttra sig i detta steg i 
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processen utan har av Svenska kraftnäts hänvisats till kommunerna. En skrivelse i ärendet har 
inkommit från LRFs kommungrupp i Hylte den 21 januari 2019.

Handlingar i ärendet
 §22 KSAU Remiss för ny stamnätsledning mellan stationerna Horred och Breared
 Tjänsteskrivelse - Remiss Svenska kraftnät
 Yttrande över Remiss gällande ny 400 kV luftledning mellan Horred i Marks kommun 

och Breared i Halmstads kommun
 Remiss gällande för ny stamnätsledning mellan stationerna Horred och Breared
 Underlag myndighetsdialog Horred-Breared 181031
 Bilaga 1-4 Underlag myndighetsdialog
 Uppdaterade kartor Hylte kommun
 Myndighetsdialog Horred-Breared
 Information om bredd på ledningsgator
 Skrivelse angående ny ledning Horred - Breared
 Samhallsekonomisk analys Ekhyddan-Hemsjo. Horred och Breared

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget som Hylte kommuns remissyttrande till Svenska 
kraftnät.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar på tillägg: Hylte kommun anser att Svenska Kraftnät i det kommande 
samrådsunderlaget även ska utvärdera och redovisa alternativ med markförlagd kabel med 
likströmsteknik. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Svenska kraftnät

Paragrafen är justerad
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§41

Ansökan om planbesked Derome 
(2018 KS0465)

Beslut
Kommunstyrelsen besluta att ge ett positivt planbesked för Derome Timber AB, 
Kinnaredssågen, för fastigheterna Kinnared 4:1, (3:11, 3:12, 34:1, 1:3, 3:16, 3:9 i befintlig 
plan).

Beskrivning av ärendet
En begäran om ny detaljplan för Derome Timber AB, Kinnaredssågen, för fastigheterna 
Kinnared 4:1, (3:11, 3:12, 34:1, 1:3, 3:16, 3:9 i befintlig plan) har kommit in till 
samhällsbyggnadskontoret 2018-11-27, gällande ny detaljplan för att möjliggöra en fortsatt 
expansion av verksamheten.

Derome projekterar en ny såglinje i Kinnared vilket medför en produktion som är fem gånger 
större än dagens produktion och tillverkning av andra produkter än pellets ur deras 
biprodukter, vilket kommer att kräva större ytor inom området. Det planeras även för en flytt 
av vägen (väg 722, 723 och 728) genom området för att ge en säkrare arbetsplats, säkrare 
trafikmiljö och en förbättrad intern logistik. På så vis kan en fortsatt expansion ske av 
verksamheten inom området.

Lagstöd
Detta beslut tas med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§ plan- och bygglagen.

Avgift
Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 12 572 kronor vilket 
motsvarar cirka fjorton timmars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid 
tecknande av planavtal inom sex månader. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till 
sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Handlingar i ärendet
 §23 KSAU Ansökan om planbesked Derome
 Tjänsteskrivelse - Planbesked Derome
 Karta - gällande detaljplan, väg Kinnared
 Ansökan om planbesked Derome

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
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Kommunstyrelsen besluta att ge ett positivt planbesked för Derome Timber AB, 
Kinnaredssågen, för fastigheterna Kinnared 4:1, (3:11, 3:12, 34:1, 1:3, 3:16, 3:9 i befintlig 
plan).

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
Derome Timber AB

Paragrafen är justerad
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§42

Upplåtelse av byggnad - Unnaryd Jälluntofta hembygdsförening 
(2018 KS0446)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförening nyttjanderätt till 
uthuset på kommunal mark vid byvägen i Unnaryd.

Avtal om nyttjanderätt till fastigheten ska skrivas mellan Hylte kommun och Unnaryd 
Jälluntofta Hembygdsförening.
 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommundirektören att säkerställa försäkringsansvaret för 
nyttjandet av huset.

Beskrivning av ärendet
Den 4 december 2018 inkom en skrivelse från Unnaryd Jälluntofta hembygdsförening. 
Hembygdsföreningen uppmärksammar att det finns ett förfallet uthus i anslutning till 
hembygdsparken i Unnaryd. Dörren är uppbruten, fönster är trasiga och stugan är fylld av 
skräp. Fastigheten ligger på kommunal mark.

Unnaryd Jälluntofta erbjuder sig att ta över fastigheten. Föreningen ämnar rensa ut allt skräp 
från stugan, för att sedan inreda den med en verkstad med sällsynta redskap. Eftersom stugan 
ligger på kommunal mark behöver kommunstyrelsen besluta att kommunen ger Unnaryd 
Jälluntofta Hembygdsförening nyttjanderätt till stugan. Fastigheten ärendet avser är markerad 
med en röd cirkel i medföljande fastighetskarta.

Handlingar i ärendet
 §24 KSAU Upplåtelse av byggnad - Unnaryd Jälluntofta hembygdsförening
 Tjänsteskrivelse - Skrivelse angående uthus i Unnaryd
 Fastighetskarta - Uthus vid byvägen i Unnaryd
 Skrivelse angående uthus Unnaryd med karta

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförening nyttjanderätt till 
uthuset på kommunal mark vid byvägen i Unnaryd.

Avtal om nyttjanderätt till fastigheten ska skrivas mellan Hylte kommun och Unnaryd 
Jälluntofta Hembygdsförening.
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Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar på tillägg: Kommunstyrelsen ger i uppdrag 
åt kommundirektören att säkerställa försäkringsansvaret för nyttjandet av huset.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag med Bo-
Gunnar Åkessons tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget 
med Bo-Gunnar Åkessons tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till 
Unnaryd Jälluntofta Hembygdsförening
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§43

Ansökan ekonomiskt stöd till Tågdagarna i Landeryd 2019 
(2018 KS0428)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan från Landeryds Järnvägsmuseum om 
förlustgaranti på max 65 000kr för tåg- och busstrafiken under Tågdagarna i Landeryd 2019. 
Finansering sker via kommunstyrelsens reserv.
 
Eventuell förlustgaranti betalas ut efter att en särredovisning för tåg- och busstrafiken har 
skickats till Hylte kommun.
 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå ett bidrag om 85 000 kr till Landeryds Järnvägsmuseum 
för tågdagarna i Landeryd för 2019. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
I samband med redovisningen av slutrapporten för Tågdagarna i Landeryd 2018 har 
Landeryds Järnvägsmuseum ansökt om en förlustgaranti för tågtrafiken under Tågdagarna i 
Landeryd 2019. Landeryds Järnvägsmuseum föreslår en förlustgaranti på 65 000 kr. Inför 
Tågdagarna 2018 beviljade kommunstyrelsen Landeryds Järnvägsmuseum en förlustgaranti 
om 50 000 kr. Förlustgarantin behövde då inte utnyttjas då försäljningen av tågbiljetter 
resulterade i ett överskott.

Handlingar i ärendet
 §26 KSAU Ansökan ekonomiskt stöd till Tågdagarna i Landeryd 2019
 Tjänsteskrivelse - Ansökan ekonomiskt stöd till Tågdagarna i Landeryd 2019
 Skrivelse och begäran angående Tågdagarna 2018 och 2019 samt ekonomiskt stöd 

från kommunen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ansökan från Landeryds Järnvägsmuseum om 
förlustgaranti på max 65 000kr för tåg- och busstrafiken under Tågdagarna i Landeryd 2019. 
Finansering sker via kommunstyrelsens reserv.
 
Eventuell förlustgaranti betalas ut efter att en särredovisning för tåg- och busstrafiken har 
skickats till Hylte kommun.
 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå ett bidrag om 85 000 kr till Landeryds Järnvägsmuseum 
för tågdagarna i Landeryd för 2019. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

49 / 55



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 50
2019-02-19

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till 
Landeryd Järnvägsmuseum
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§44

Uppföljning - Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019 
(2017 KS0421)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 12 december 2017 kommunledningskontoret i uppdrag att 
samordna arbetet för ökat valdeltagande och att valnämnden var projektgruppens hemvist. 
Projektgruppen, bestående av utredare, integrationskoordinator, kommunikatör och 
folkhälsoutvecklare, genomförde tillsammans med fyra valinformatörer följande aktiviteter:
Kick-Off med Marcus Oscarsson
Föreningsaktiviteter
Sommarfest/valdebatt

Projektets mål var att öka valdeltagandet med 2 procentenheter, vilket projektet inte nådde. 
Valdeltagandet 2018 ökade i samtliga val, riksdag + 0,74, kommun + 1,23, landsting + 1,21 i 
Hylte kommun. Det går dock inte att se några samband mellan projektet och det ökade 
valdeltagandet. Det finns ingen statistik på lokalnivå som kan redovisa i vilka grupper den 
största ökningen skedde.

Projektgruppen anser att projektet har varit framgångsrikt i att aktivera politiska partier, 
föreningar och media i arbetet att öka valdeltagandet. Slutsatserna dras av att det har varit ett 
stort intresse från föreningar att arrangera evenemang kopplat till val och demokrati, de 
politiska partiernas vilja att delta i dessa evenemang, samt medias intresse för att rapportera 
om aktiviteter och den lokala politiken.

Projektgruppen vill framföra att arbetet för att öka kunskapen om demokrati i samhället är 
viktigt. Detta arbete bör inte begränsas till att enbart ske i anslutning till allmänna val. 
Myndighetens samarbete med föreningar och civilsamhället i frågor om demokrati har 
potential att öka tilliten till myndigheten, främja demokratin och skapa socialt kapital.

Handlingar i ärendet
 §27 KSAU Uppföljning - Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018
 Tjänsteskrivelse - uppföljning arbete för ökat valdeltagande 2018
 Uppföljning arbete för ökat valdeltagande 2018

Paragrafen är justerad
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§45

Rutin REP-beredning 
(2018 KS0436)

Beslut
Kommunstyrelsen avslår kommunledningskontorets förslag.

Beskrivning av ärendet
I den politiska tidplanen är det fyra dagar avsatta för beredning inför beslut av kommunens 
resultat- och ekonomiska plan. För att skapa tydlighet kring dessa dagar under denna 
mandatperiod har ett förslag arbetats fram från kommunledningskontoret enligt följande:

Dag 1 – gemensam dag med alla partier, där tjänstemän håller i dragningar utifrån vårens 
analyser alternativt utifrån vissa politiska önskemål.

De övriga dagarna delas upp enligt en proportionell fördelning utifrån mandaten i 
kommunfullmäktige. Detta innebär att FRAMTID HYLTE 2.0 har 13 timmar till sitt 
förfogande, C+M har 6,5 timmar och SD har 4,5 timmar.

Handlingar i ärendet
 §29 KSAU Rutin REP-beredning
 Tjänsteskrivelse - Rutiner för REP-beredning

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslag:
Kommunstyrelsen avslår kommunledningskontorets förslag.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att första dagen är en gemensam dag med 
alla partier, där tjänstepersoner håller i dragningar utifrån vårens analyser alternativt 
utifrån vissa politiska önskemål. De övriga dagarna delas upp enligt en proportionell 
fördelning utifrån mandaten i kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Roos yrkande. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA
- Den som bifaller Anna Roos yrkande röstar NEJ.
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Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstningen finns som bilaga 
till protokollet.
 
Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Johnny Winther (SD) och 
Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
Vi reserverar oss till förmån för Anna Roos yrkande.
 
Framförhållning och tydlighet underlättar för både majoritet, opposition och tjänstepersoner 
att planera och genomföra processen med kommunens Resultat- och ekonomisk plan. Vi anser 
att det är slöseri med tjänstepersonernas tid att göra samma dragning vi tre tillfällen. 
 
Det är viktigt att oppositionen ges likvärdiga förutsättningar att arbeta med REP och inte 
vara beroende av ordförandes bedömning av oppositionens behov.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §45
Ärende: Rutin REP-beredning,  2018 KS0436

Omröstningslista(or)
Rutin REP-beredning

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2: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
Johnny Winther (SD), ersättare X
Lirim Mazreku (KV), ersättare X
Kerstin Alexén (SD), ersättare X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Resultat 6 5 0
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