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Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) 
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Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt)

Övriga närvarande Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)

Utses att justera Anna Roos

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§48-73
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ÄRENDELISTA
§48 Val av justerare

§49 Godkännande av ärendelista

§50 Information och rapporter

§51 Meddelanden 2021

§52 Kommun- och regionledningsforum 2021

§53 Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

§54 Ändrade krav för redovisning av partistöd

§55 Renovering av Torups skola

§56 Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium

§57 Försäljning Gamla Real

§58 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun

§59 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§60 Återredovisning motioner 2021

§61 Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen

§62 Landeryds skola om- eller nybyggnad

§63 Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool 
Global Nyby Campus A dnr. 2021:748

§64 Remiss från Skolinspektionen dnr. 2021:682 Ansökan om godkännande som huvudman 
från Praktiska Sverige AB

§65
Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i Halmstads 
kommun, Thorengruppen AB

§66 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för utökning av gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun, dnr 2021:644

§67 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

§68 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 2020

§69 Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss

§70 Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd

§71 Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt upplåning av 
max 10 miljoner kronor

§72 Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss

§73 Motion Förskola på obekväm arbetstid - på remiss
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§48

Val av justerare 
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
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§49

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att:
- ny punkt, angående att ta fram kostnaden för personalutskottet och tillväxtutskottet med 
konsekvensbeskrivning av hur det påverkar att ha dem respektive att avveckla dem, tas med i 
ärendelistan.
- ny punkt, gällande redogörelse från nämnderna med fullständiga konsekvensanalyser på hur 
de 1% besparingarna fördelats samt vad det kommer att innebära för verksamheterna, tas med 
i ärendelistan.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons båda yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Stina Isakssons första 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår yrkandet. 
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar för att avslå Stina Isakssons första yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Stina Isaksson första yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 4 JA-röster och 1 NEJ-röst finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott avslår Stina Isakssons första yrkande.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Stina Isakssons andra 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår yrkandet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att godkänna 
ärendelistan. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan.
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Mötesdatum
2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omröstningslista: §49
Ärende: Godkännande av ärendelista,  2021 KS0019

Omröstningslista(or)
Ny punkt gällande personalutskott och tillväxtutskott på ärendelistan

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Resultat 4 1 0
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§50

Information och rapporter 
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
E-arkiv
Kanslichef Jenny Hagesjö och arkivassistent Jane Karlsson informerade om E-arkivprojektet 
som genomförs i samverkan mellan Hylte, Falkenberg och Laholm.
 
Covid-19
Tf kommunchef Lars Tingsmark informerade om coronaläget i Halland. Smittspridningen är 
hög i Halland och i Hylte, även bland barn och unga, och trycket på intensivvården är högt. 
Vaccinationerna pågår samt smittspårning.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 30 mars
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§51

Meddelanden 2021 
(2021 KS0021)

Inga meddelande har inkommit till dagens sammaträde.
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§52

Kommun- och regionledningsforum 2021 
(2021 KS0043)

Det har inte inkommit någon kallelse eller protokoll ifrån Kommun- och regionledningsforum 
till dagens sammanträde.
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§53

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 
(2021 KS0160)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

- att delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång.

- att delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.
 
Arbetsutskottet beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som diskuterades 
på sammanträdet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att ge 
kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel.

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att 
besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela 
föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för de fall inte hinder mot detta 
föreligger enligt lag, ska delegera till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut.
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Handlingar i ärendet
 Bemyndigande till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av den 

tillfälliga pandemilagen
 Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och 

dess följdförordningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att delegerar till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån 
uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

- att delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång.

- att delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Yrkande
Anna Roos (C) påpekade två redaktionella ändringar i första att-satsen i förslag till beslut:
- Ändra till "delegera" 
- Ändra till "sjukdomen covid-19" 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra de 
redaktionella ändringarna. Ordförande finner att arbetsutskottet ger 
kommunledningskontoret  uppdraget.
Ordförande frågar om arbetsutskott kan godkänna förslaget till beslut med de två 
redaktionella ändringarna. Ordförande finner att arbetsutskott godkänner förslaget till beslut.
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§54

Ändrade krav för redovisning av partistöd 
(2021 KS0155)

Beslut

Arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020 endast 
behöver innehålla:

- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på

hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga

beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.

- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för partistöd ska kommunfullmäktiges partier lämna in en 
redovisning av föregående års partistöd innan juni månads utgång. I redovisningen ska 
följande saker ingå:

Organisationsnummer för partiet.

Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.

Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts samt

protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.

Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.

Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Även i kommunallagen (4 kap 31§) står det att redovisningen måste lämnas in senast 6

månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunallagen beskriver dock inte hur själva
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redovisningen ska se ut, inte mer än att redovisningen ska innehålla en granskningsrapport

från en särskild utsedd granskare.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att lätta kraven för redovisningen av partistödet 
2019 med anledning av pandemin. Pandemin är inte över, och kommunledningskontoret 
föreslår därför att kraven för redovisningen av hur partierna använde partistödet under 2020 
lättas. Kommunledningskontorets förslag till beslut är samma som kommunfullmäktiges 
beslut i juni 2020 om ändrade krav på partistödsredovisningar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Ändrade krav för redovisning av partistöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020 endast 
behöver innehålla:

- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på

hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga

beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.

- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor

Deltar ej i beslutet
Anna Roos (C) deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige

13 / 42



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Renovering av Torups skola 
(2020 KS0389)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering av Torups 
skola.

Beskrivning av ärendet
I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om Resultat- och ekonomisk plan (REP) 
för 2021-2024 beslutades även att påbörja projektering och renovering av Torups skola. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med begäran om medel för renoveringen.

Hylte bostäder har på uppdrag av kommunledningskontoret gjort en förstudie av Torups 
skola. Torups skola är i stort behov av renovering. Det är sedan länge känt att det finns 
fuktskador i taket till omklädningsrummet och fönster är i behov renovering/utbyte. 
Ventilationen behöver ersättas och det finns gamla fuktskador samtidigt behöver dränering 
genomföras. Invändigt är det mest ytskikt som behöver ses över. Barn – och 
ungdomsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärder för att skolan 
ska motsvara dagens behov och möjliggöra samutnyttjande under hela skoldagen.

En ny skola i Torup för 175 barn innebär en uppskattad investeringsutgift om drygt 90 Mkr 
inklusive kök och idrottshall. En ny skola för 250 barn innebär en uppskattad 
investeringsutgift om drygt 115 Mkr inklusive kök och idrottshall.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse . Budgetmedel för renovering av Torups skola
 §24 BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
 §203 KSAU Renovering av Torups skola
 Skrivelse Torups skola 20201117
 Miljöinventering Torups skola inkl bilagor
 Budgetkalkyl - Torups skola rev 2020-07-30
 Inventeringsrapport förstudie - Torups skola 2020-04-21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering av Torups 
skola.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S), Krister Mattsson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till 
förslaget till beslut.
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§56

Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium 
(2021 KS0169)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om 
1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium.

Beskrivning av ärendet
Grundsärskolan bedriver sin verksamhet i delar av den gamla lågstadiebyggnaden intill 
Kråkbergsskolan som i tidigare benämnts Örnaskolans mellanstadium. Lokalerna har 
genomgått arbetsmiljömässig undersökning och kontrollmätning då personal under våren 
2020 påtalade lukt och huvudvärk.

Mätningar visar att det är fukt i krypgrunden under dessa lokaler men fukten är isolerad under 
del av byggnaden och är inte spridd till hela byggnaden i dagsläget.

Då Kråkbergsskolan byggdes var ambitionen att denna byggnad skulle rivas men 
elevunderlaget var fortfarande högt för att möjliggöra rivningen. Eftersom lokalerna är i dåligt 
skick så är rivning det bästa alternativet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringsanslag om 
1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomienheten
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§57

Försäljning Gamla Real 
(2021 KS0164)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att genomföra, ansöka, om 
avstyckning och sälja del av Västra Hylte 1:225, kallad ”Gamla Real”.

Beskrivning av ärendet
Byggnaden kallad Gamla Real är belägen centralt i Hyltebruk och ingår som en del i 
fastigheten Västra Hylte 1:225.

Tidigare har kommunstyrelsen den 18 februari 2020 beslutat att godkänna avstyckning av 
Gamla Real. Arbetsutskottet förslag var därutöver att ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett prospekt för att förbereda en extern försäljning av Gamla Realskolan via 
mäklare. Denna beslutssats följde inte med i kommunstyrelsen och något gällande beslut finns 
därför inte. Handlingarna bifogas.

I Gamla Real bedrivs idag, sedan höstterminen 2020, resursskola. Verksamheten avser nu att 
flytta till nya lokaler. När resursskolan flyttar kommer Gamla Real att stå tom. Fråga om 
försäljning av byggnaden är aktuell.

Gamla Real uppfördes i mitten av 1930-talet och byggnaden har B-klassats vid inventering av 
bebyggelseantikvarier i samarbete med länsstyrelsen och de halländska kommunerna. 
Byggnaden kan därigenom skyddas genom 8 kap 13-14 §§ och 4 kap 16 § PBL.

I 8 kap 13 § PBL framgår att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. För att 
bestämmelsen ska kunna tillämpas behöver inte byggnaderna vara byggnadsminnesklassade 
enligt kulturmiljölagen (1998:950). Ett tillräckligt motiv kan vara att de är representativa för 
tidigare samhälleliga eller estetiska ideal, eller att de ger en god uppfattning om tidigare 
sociala villkor för en viss samhällsgrupp. Skyddet kan hävdas i varje enskilt lov- eller 
tillsynsärende.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ansökningar om lov och ska om det avser ett ärende 
gällande en B-klassad byggnad, såsom Gamla Real, beakta dessa bestämmelser och det 
kulturhistoriska värdet.

Barn- och ungdomskontoret har fortsatt inget behov av lokalerna. Därför föreslås att Gamla 
Real säljs samt att avstyckningen genomförs i samband med försäljningen. Då ärendet 
bedöms vara av större vikt för kommunen bör kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.
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Handlingar i ärendet
 Gamla Real - försäljning och avstyckning
 §29 KS Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1_125
 §13 KSAU Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1_125
 Karta Förslag på avstyckning Gamla Real

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att genomföra, ansöka, om 
avstyckning och sälja del av Västra Hylte 1:225, kallad ”Gamla Real”.

Yrkande
Anna Roos (C), Krister Mattsson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till förslaget till 
beslut.
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§58

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för 2020 skall korrekturläsas, och en reviderad version skall lämnas till 
kommunstyrelsens sammanträde 14 april för beredning till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 Årsredovisning 2020  Hylte kommun - arbetsdokument
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§59

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2021 KS0158)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen.

I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren 2021
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag.
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§60

Återredovisning motioner 2021 
(2021 KS0156)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Återredovisning motioner våren 2021
 Redovisning av motioner - våren 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.
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§61

Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen 
(2021 KS0159)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt en redovisning av de uppdrag från 
kommunstyrelsen och dess utskott som är pågående och som inte har återredovisats. I listan 
finns också uppdrag som har blivit slutförda tiden mellan denna redovisningen och förra 
redovisningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - våren 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott.
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§62

Landeryds skola om- eller nybyggnad 
(2021 KS0163)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Beskrivning av ärendet
I Framtid Hyltes förslag till investeringar i REP 2021-2024 anges att ett större 
investeringsprogram ska genomföras inom skolornas fastighetsbestånd eftersom flera 
fastigheter är 45-50 år gamla och det finns ett stort behov renovering och modernisering.

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som 
beskriver tre olika alternativa lösningar för Landeryds skola. Dessa tre alternativ avser:

Renovering av Landeryds skola

Nybyggnation av idrottshall/gymnastiksal

Nybyggnation av ny skola i Landeryd inklusive placering

Hylte bostäder har gjort en förstudie avseende de olika alternativen.

En totalrenovering av Landeryds skola innebär en kalkylerad investeringsutgift om ca 26 Mkr. 
I kalkylen ingår inte beräknade utgifter för ombyggnation eller evakueringslokaler under 
byggtiden. Förskola, kök och matsal ingår inte i beräknad investeringsutgift. Beräknas kunna 
vara klart 2023.

En ny idrottshall på befintlig tomt om 750 kvm medför en kalkylerad investeringsutgift om 
16,5 Mkr.

Nybyggnation av ny skola i Landeryd inklusive idrottshall är inte möjlig på befintlig tomt. 
Alternativ plats/tomt för nybyggnation inklusive idrottshall för 100 barn kalkyleras till 56 
Mkr. Evakueringslokaler ingår inte i investeringsutgiften. Beräknas kunna vara klar 2024-
2025 med beräknad tid för ny detaljplan om ca tvår år.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Landryds skola om- eller nybyggnad
 Skrivelse Landeryds skola 20201117
 Budgetkalkyl - nybyggnad av skola & idrottshall 2020-10-28
 Landeryd alternativa platser för skola
 Bilaga 1 - Spekulationsbudget nybyggnad F-6 skola & idrottshall
 Bilaga 2 - Spekulationsbudget nybyggnad idrottshall
 Bilaga 3 - Skisser med mätningar
 Budgetkalkyl - Landeryds skola rev 2020-07-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§63

Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en 
förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748 
(2021 KS0090)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om 
godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i 
Hylte kommun fr.o.m. läsåret 2022/23.
 

Beskrivning av ärendet
OneSchool Global Nyby Campus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun 
fr.o.m.läsåret 2022/23.

Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021.

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se

Sammanfattning av remissvar:

Hylte kommun har små skolor på landsbygden med små klasser och en etablering av 
förskoleklass i närheten av Landeryds skola kan medföra att Hylte kommuns skolorganisation 
påverkas negativt då elevunderlaget på våra egna skolor riskerar att minska. Minskat 
elevunderlag kommer även att ge ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Hylte kommun har i dagsläget svårt att få behörig personal till sina skolor och förskolor. Start 
av en ny förskoleklass gör att konkurrensen om pedagogisk behörig personal ökar och kan ge 
negativ verkan på skolorna och förskolorna i Hylte kommun.

Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som huvudman 
för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun fr.o.m. läsåret 
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2022/23.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool Global Nyby 

Campus AB dnr 2021:748
 §23 BUN Remiss Ansökan om godkännande som huvudmanför en förskoleklass - 

OneSchool Global Nyby Campus AB
 Tjänsteskrivelse BUK Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från 

OneSchool Global Nyby Campus AB  dnr 2021_748
 Ärendebeskrivning Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool 

Global Nyby Campus AB  dnr 2021_748
 Ansökan om godkännande för utökning av förskoleklass OneSchool Global Nyby 

Campus AB dnr. 2021:748
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag att avstyrka ansökan.
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att avstyrka 
ansökan. 
 
Krister Mattson (S)  och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkanden.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om 
godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i 
Hylte kommun fr.o.m. läsåret 2022/23.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet avslår eller bifaller Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Anna Roos yrkande.
 
Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen

26 / 42



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Remiss från Skolinspektionen dnr. 2021:682 Ansökan om 
godkännande som huvudman från Praktiska Sverige AB 
(2021 KS0089)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun 
från och med läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Praktiska Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om ett godkännande som huvudman 
för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i 
Halmstads kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationellt program; nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt och 
socialt arbete.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

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

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
yttrande till Skolinspektionen ej tillstyrka ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun 
från och med läsåret 2022/2023.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2021:682) Ansökan från Praktiska 

Sverige AB
 §58 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2021:682) Ansökan från Praktiska 

Sverige AB
 Tjänsteskrivelse KFK Remiss från Skolinspektionen (2021:682) Ansökan från 

Praktiska Sverige AB
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Praktiska Sverige AB 
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Halmstad i 
Halmstads kommun från och med läsåret 2022/2023.
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kultur- och folkhälsokontorets förslag om att bifalla 
ansökan från Praktiska Sverige AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Praktiska Gymnasiet Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 2022/2023.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Anna Roos yrkande.
 
Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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§65

Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business 
School Halmstad i Halmstads kommun, Thorengruppen AB 
(2021 KS0105)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan från Thorengruppen AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstads kommun från och 
med läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationellt program; nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap 
och samhälle.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

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

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
yttrande till Skolinspektionen ej tillstyrka ansökan från Thorengruppen AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstads kommun från och 
med läsåret 2022/2023.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.

29 / 42



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2021:730) Ansökan från 

Thorengruppen AB
 §59 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2021:730) Ansökan från Thorengruppen 

AB
 Tjänsteskrivelse KFK Remiss från Skolinspektionen (2021:730) Ansökan från 

Thorengruppen AB
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
 Remiss 2021:730 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i Halmstads 
kommun, Thorengruppen AB

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Thorengruppen AB om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Halmstads 
kommun från och med läsåret 2022/2023.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kultur-och folkhälsokontorets förslag om att bifalla 
ansökan från Thorengruppen AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Thoren Business School i Halmstads kommun från och med läsåret 2022/2023.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Anna Roos yrkande.
 
Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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§66

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för 
utökning av gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 2021:644 
(2021 KS0108)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avstyrka ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium i Falkenberg i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023.

Beskrivning av ärendet
DBGY Kronan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium Falkenberg 
i Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationellt program; nationella samhällsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap.

Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.

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

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att i sitt 
yttrande till Skolinspektionen ej tillstyrka ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium i Falkenberg i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2021:644) Ansökan från DBGY 

Kronan AB
 §60 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2021:644) Ansökan från DBGY Kronan 

AB
 Tjänsteskrivelse KFK Remiss från Skolinspektionen (2021:644) Ansökan från DBGY 

Kronan AB
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande för utökning av 

gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 2021:644 ansökan

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker ansökan från DBGY Kronan AB om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasium i 
Falkenberg i Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kultur- och folkhälsokontorets förslag om att bifalla 
ansökan från DBGY Kronan AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Drottning Blankas Gymnasium i Falkenberg i Falkenbergs kommun från och med läsåret 
2022/2023.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Anna Roos yrkande.
 
Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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§67

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
(2021 KS0167)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela 869 668 kr till barn- och ungdomsnämnden 
samt 278 884 kronor till kultur – och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt skolverkets regleringsbrev 2021 punkt 7 under villkor i anslagspost 1:5.3 framgår att 
skolverket ska betala ut högst 1 miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, 
trots covid-19 pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6–19 år i kommunen.

Hylte kommun har tilldelats 1 148 552 kronor för år 2021.

Förslaget från kommunledningskontoret är att Hylte kommun fördelar medel till nämnderna 
enligt samma princip som ovan.

Antalet barn och unga i åldern 6-19 år uppgick till 1948 st i november 2020. Det innebär en 
fördelning om 589,60 kr per individ. Förslaget är att individer som är 16 år delas mellan barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden.

Fördelningen av ovanstående principer blir således att tilldela barn- och ungdomsnämnden 
869 668 kronor och kultur och fritidsnämnden 278 884 kronor.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
 Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
 Skolverkets fördelning av 1 miljard bilaga 1
 Skolverkets fördelning av 1 miljard bilaga 2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 869 668 kr till barn- och ungdomsnämnden samt 
278 884 kronor till kultur – och folkhälsonämnden.
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§68

Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 2020 
(2021 KS0173)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för år 2020.
 

Beskrivning av ärendet
Årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020.

Handlingar i ärendet
 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor för år 2020
 Årsuppföljning 2020 LSO

Förslag till beslut
Räddningsnämnden har tagit del av årsuppföljningen av lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för år 2020.

34 / 42



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss 
(2021 KS0172)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden, barn- och 
ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden möjlighet att yttra sig om Regional handlingsplan 
för suicidprevention. Även brottsförebygganderådet, kommunala pensionsrådet, kommunala 
tillgänglighetsrådet samt kommunala folkhälsorådet skall få möjlighet att yttra sig.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ut framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention för 
antagande.

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt där 
representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle och brukar-
organisationer medverkat.

Handlingar i ärendet
 Regional handlingsplan för suicidprevention
 Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
 Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
 Regional handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden, barn- och 
ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden möjlighet att yttra sig om Regional handlingsplan 
för suicidprevention.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 juni 2021.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att handlingsplanen bör gå på remiss till samtliga råd 
(brottsförebygganderådet, kommunala pensionsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet samt 
kommunala folkhälsorådet).
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande att skicka 
handlingsplanen på remiss även till råden. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att 
bifalla Ronny Löfquists yrkande att handlingsplanen även skall gå på remiss till råden.

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Brottsförebygganderådet
Kommunala pensionsrådet
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala folkhälsorådet
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§70

Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd 
(2021 KS0170)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av ny panncentral i Unnaryd.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder planerar att investera i en ny fjärrvärmeanläggning i Unnaryd.

Nuvarande fjärrvärmeanläggning är belägen i källaren på Unnegatan 1 i Unnaryd. Detta är 
samma fastighet där Vildmarksgymnsiet hade sina lokaler.

Anläggningens primära värmekälla kommer från en fastbränslespanna (pellets), men när det 
är låga utomhustemperaturer kan pannan få hjälp av en oljeeldad, tidigare gaseldad, panna. I 
dagsläget går befintlig fastbränslepanna på maxkapacitet under årets kallaste dagar och vid 
extremt låga utomhustemperaturer används även reservpannan (olja) vid behov.

Anläggningen fungerar för tillfället, men är snart i behov av en större översyn.

För att kunna säkerställa drift samt förse fler fastigheter med fjärrvärme i Unnaryd krävs mer 
effekt för att säkerställa de befintliga samt de nya kunders behov.

Investeringen beräknas kosta ca 15 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 
9 000 000 kr.

Kommunledningskontoret har konstaterat att det i protokollet från Hyltebostäders styrelse 
nämns att de skickar med en fråga om prioritering av biobränsle under projekteringen. 
Kommunledningskontoret anser att detta inte är en fråga som kommunfullmäktige har 
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möjlighet att besluta om enligt stiftelseförordningen.

Kommunledningskontoret har utöver frågan om biobränsle inget att tillägga till 
Hyltebostäders ärende, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse KLK - Investering av ny panncentral i Unnaryd
 1140-20-103 - Tjänsteskrivelse - Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
 1140-20-102 - Bilaga 1 Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
 1140-20-104 - Bilaga 2 Förbrukning och kostnader för ny separat uppvärmning - 

Unnaryd 2021-03-03

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av ny panncentral i Unnaryd.

Jäv
Tommy Edenholm (KV) anmäler jäv.
 
Yrkande
Ronny Lövquist (S) och Anna Roos (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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§71

Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup 
samt upplåning av max 10 miljoner kronor 
(2021 KS0171)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder planerar att investera i stambyte på Smedjevägen i Torup.

De befintliga stammarna är i behov av åtgärd på grund av läckage och uppdraget för detta 
togs fram redan 2017.

Under de senaste åren har det uppkommit vattenskador i lägenheterna p.g.a. läckage i 
radiatorkretsen samt läckage från varmvattenledningarna och även p.g.a. att tätskikt saknas 
under badkaren.

En teknisk beskrivning har tagits fram men efter vidare dialog med konsulter och 
undersökningar på plats har Hyltebostäder kommit fram till att fastigheten kräver en större 
investering p.g.a. av skick och standard. Relining av avloppsledning är möjlig i källaren men 
de största antalet stammar behöver bytas ut.

Då det mesta i fastigheten är original sedan 1963 ser Hyltebostäder en möjlighet att lyfta 
fastighetens lägenheter till dagens standard.

Investeringen beräknas kosta ca 9 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 
9 000 000kr.
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Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Hyltebostäders ärende, utan föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse KLK - Investering av stambyte på Smedjevägen i Torup
 Till styrelsen Stamrenovering Smedjevägen 2
 Beskrivning Stamrenovering Smedjevägen 2
 Budget - Stambyte TE Smedjevägen 2 Torup

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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§72

Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss 
(2021 KS0102)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion där dom föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden och/eller kommunstyrelsen ges i uppdrag:

- Att ta fram en samlad plan för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i hela kommunen.

- Att ge förslag på nästa, konkreta 1-3 steg. Krävs egna investeringar, så bör dessa arbetas in i 
REP-processen.

- Att ge förslag på hur avgift för laddning (för laddstationer som kommunen har rådighet 
över) bör hanteras (tex. betalsätt och taxeförslag).

Handlingar i ärendet
 Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss
 Motion - laddinfrastruktur i Hylte
 §34 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 oktober 2021.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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§73

Motion Förskola på obekväm arbetstid - på remiss 
(2021 KS0157)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår:

Att Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i behov av 
detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att bosätta sig i centralorten 
eller på någon av de omkringliggande orterna.

Att Hylte kommun tillhandhåller barnomsorg på obekväm arbetstid till de 
kommunmedlemmar som är i behov av detta utöver ordinarie tid på förskolan

Handlingar i ärendet
 Motion Erbjudande av förskola på obekväm arbetstid - på remiss
 Motion förskola på obekvärm arbetstid
 §34 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen.

Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 oktober 2021.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
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