
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-24

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

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

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-24
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 08:00-08:45

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Lisa Mogren (V), 
Håkan Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S), Nina Larsson (S), Johnny Winther 
(SD), Rolf Näslund (M), Fredrik Engberg (L)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef) §96

Utses att justera Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2020-04-24   

Protokollet omfattar §§90-96
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ÄRENDELISTA
§90 Val av justerare

§91 Godkännande av ärendelista

§92 Information och rapporter

§93 Anställning av tf. kommunchef

§94 Revidering av instruktion för kommunchef

§95 Firmatecknare

§96 Förhyrning av lokaler för förskolor i Hyltebruk
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Val av justerare 
(2020 KS0008)

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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§91

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande tillägg: 
- Samverkansavtal Förskolor i Hyltebruk
- Information och rapporter

Paragrafen är justerad
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§92

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef
Ordförande Ronny Löfquist (S) informerar om hur rekryteringen av ny ekonomichef fortgår. 
 
Inställt sammanträde med kommunstyrelsen 
Ordförande Ronny Löfquist (S) informerar om inställt sammanträde med kommunstyrelsen. 

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Anställning av tf. kommunchef 
(2020 KS0181)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Emma Gröndahl (xxxxxx-xxxx) till t.f. kommunchef i 
Hylte kommun under perioden 2020-05-01-2021-07-31. 
 
Kommunstyrelsen delegerar till ordförande att teckna anställningsavtal med Emma Gröndahl. 

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet informerar kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) hur 
diskussionen kring rekryteringen av kommunchef har gått. 
 
På sammanträdet läser kommunstyrelsens ordförande upp protokollet från förhandlingarna 
med de fackliga organisationer. 
 
 

Handlingar i ärendet
 Ärendebeskrivning Anställning av TF kommunchef

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Emma Gröndahl anställs (xxxxxx-xxxx) till t.f. kommunchef i Hylte 
kommun under perioden 2020-05-01-2021-07-31. 
 
Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Rolf Näslund (M), Stina 
Isaksson (SD), Johnny Winther (SD), Hanna Kjellin (S), Lisa Mogren (V), Fredrik Engberg 
(L), Nina Larsson (S) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.  
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Revidering av instruktion för kommunchef 
(2020 KS0218)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av instruktionen för kommunchef. 

Beskrivning av ärendet
Med anledning med rekryteringen av instruktionen av kommunchef ses instruktionen för 
kommunchef över. 

Handlingar i ärendet
 §29 PU Revidering av instruktion för kommunchef
 Uppdragsbeskrivning för kommunchef Hylte kommun (efter personalutskottets möte)

Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget.

 
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till personalutskottets sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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§95

Firmatecknare 
(2020 KS0192)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

- Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Tommy Edenholm eller andre vice ordförande Anna Roos med kontrasignation av 
tf. kommunchef Emma Gröndahl eller hens utsedda ställföreträdare tecknar kommunens 
firma.

 - Tf. kommunchef Emma Gröndahl och tf. ekonomichef Lars Tingström två i förening eller 
någon av dem med kontrasignation av Anna Sjödell och Nils Andersson tecknar kommunens 
bankgiro och plusgiro.

- Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro 
och plusgiro.

- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och tf. kommunchef 
Gröndahl, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare 
förmedlingsorganets kvarvarande ärenden.

- Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Christina Melin, Lisbeth 
Bäckman, Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Karin Asteberg, Rebecca Lorentzon, 
Yelis Bilim, Erik Wikström och Susanne Ohlsson.

- För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Tommy Edenholm eller andre vice ordförande Anna Roos 
med kontrasignation av tf. kommunchef Emma Gröndahl, tf eller ekonomichef Lars 
Tingström teckna fondernas firma.

- Tf. kommunchef Emma Gröndahl, tf. ekonomichef Lars Tingström och Nils Andersson, två 
i förening tecknar fondernas bankkonto.

- Tf. ekonomichef Lars Tingström tecknar leasingavtal för personalbilar.

- Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av kommunens firmatecknare.

- Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig 
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beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

- Avtal efter avslutad upphandling enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) ska 
skrivas under av kommunens firmatecknare.

- Avtal efter upphandling enligt LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) ska 
skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig beslutsattest. Är 
kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

- Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under grundavtalet i 
enlighet med punkt 10-12. Saknas grundavtal ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under 
av ansvarig kontorschef.

Beskrivning av ärendet
Det har varit ett antal personalförändringar på kommunledningskontoret samt att 
kommunstyrelsen har en ny 1:e vice ordförande. Kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 
behöver därför revideras.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Firmatecknare

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Samtliga kontor

Paragrafen är justerad
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§96

Förhyrning av lokaler för förskolor i Hyltebruk 
(2020 KS0219)

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att förhyra lokaler för att kunna 
samordna Hyltebruks förskolor på två enheter. Uppdraget genomförs under förutsättning att 
det är ekonomiskt fördelaktigt samt skapar samordningsvinster.
 
Barn- och ungdomskontoret och samhällsbyggnadskontoret ska involveras i uppdraget. 
 
Kommunledningskontoret ska ha kontinuerliga avstämningar med kommunstyrelsen under 
arbetsgång och kommunstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden begärde i samband med budgeten en möjlighet att sammanslå 
förskolor i Hyltebruk. I dagsläget har Hylte kommun 290 förskoleplatser i Hylte tätort. De 
kommande åren kommer endast 270 platser behövas. Förslaget är att kommunen utreder 
möjligheten att slå samman förskolorna Kantarellen, Tallen och Lönnen. Dessa tre 
avdelningar har sammanlagt en hyra på 2,5 miljoner kronor, att jämföra med förskola och 
bibliotek i Torup som motsvarar 5 avdelningar har en årlig hyra på ca 1,5 miljoner.

En ny förskola skulle inrymma 120 platser med 5 avdelningar, vilket innebär ca 25 
barn/avdelning.

En sammanslagning bedöms medföra följande positiva konsekvenser:
- Samordnade öppningar och stängningar, samt samordning vid frånvaro av personal. 
Verksamheten blir inte sårbar vid frånvaro av barn och/eller personal.
- Kostenheten samordnas
- Lokalvård samordnas
- Vaktmästartjänst samordnas

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal förskola
 Utdrag ur protokoll kommunfullmäktige 2019-12-17 § 212 (REP 2020-2023)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att förhyra lokaler för att kunna 
samordna Hyltebruks förskolor på två enheter. Uppdraget genomförs under förutsättning att 
det är ekonomiskt fördelaktigt samt skapar samordningsvinster.

 

10 / 11



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-24

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar : Ärendet byter namn i protokollet till Förhyrning av lokaler för 
förskolor i Hyltebruk. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Barn- och ungdomskontoret och samhällsbyggnadskontoret ska 
involveras i uppdraget. 
 
Håkan Bengtsson (C) yrkar: Kommunledningskontoret ska ha kontinuerliga 
avstämningar med kommunstyrelsen under arbetets gång och kommunstyrelsen tar det 
slutgiltiga beslutet.  
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut och samtliga 
yrkanden.  
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om 
ärenderubrik. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om 
barn- och ungdomskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons yrkande om 
avstämningar och beslut med kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet.
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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