
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-01-21

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist

Underskrifter

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

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-21
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-15:15

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

Ej tjänstgörande ersättare Erika Erlingson (C)
Lirim Mazreku (KV)
Bo Wahlén (V)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson
Daniel Bjuvstam
Charlotta Lindahl (Verkställande funktionär, Hyltebostäder) §3
Linda Klawitter (Fastighetschef) §3
Jenny Hagesjö (kommunjurist) §3

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

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-11
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare

§2 Godkännande av ärendelista

§3 Information

§4 Återremiss: Begäran om planbesked - Tollsbo 1:19

§5 Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök

§6 Detaljbudget 2020 Kommunstyrelsen

§7 Detaljbudget 2020 Räddningsnämnden

§8 Sammanträdestider 2020 - Personalutskott

§9 Extra ärende: Hantering etableringsmedel

§10 Extra ärende: Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut kring resultat- och 
ekonomisk plan 2020-2023

§11 Extra ärende: Hemsjukvårdsavtal 2020
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

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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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar: 
- Ärendet Information läggs till. 
- Ärendet Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut angående resultat- och 
ekonomisk plan 2020-2023 läggs till. 
- Ärendet Hantering etableringsmedel läggs till. 
- Ärendet Hemsjukvårdsavtal 20204 läggs till. 
 
Under ärendet information behandlas punkterna investering och det ekonomiska årshjulet.
 
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S): Följande ärenden läggs till på ärendelistan: 
- Information
- Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut angående resultat- och ekonomisk plan 
2020-2023
- Hantering etableringsmedel
- Hemsjukvårdsavtal 20204 
 
Stina Isaksson (SD): Följande ärenden läggs till på ärendelistan: 
- Upphävande av anställningsstopp
- Utredningsuppdrag om ta fram lagstadgade kostnader inför budgetarbete
 
Anna Roos (C) yrkar att lägga till information om investeringar och det ekonomiska årshjulet.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om att 
lägga till ärendet Information. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om att 
lägga till ärendet om redaktionell ändring av fullmäktiges beslut. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om att 
lägga till ärendet Hantering etableringsmedel. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet.
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Mötesdatum
2020-01-21

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om att 
lägga till ärendet Hemsjukvårdsavtal. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om att 
lägga till ärende om utredningsuppdrag kring lagstadgade kostnader. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs och verkställs efter att följande 
beslutsgång godkänns:
- Den som avslår yrkandet röstar JA
- Den som bifaller yrkandet röstar NEJ.
Med resultatet 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om att 
lägga till ärende om att häva anställningsstopp. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som avslår yrkandet röstar JA
- Den som bifaller yrkandet röstar NEJ.
Med resultatet 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 

Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig till 
förmån för yrkandena från Stina Isaksson.
 

Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Ledamoten Stina Isaksson (SD) önskade lyfta två frågor att behandlas vid mötet med KS.
Ordförande beslöt att ställa denna hemställan under proposition varvid majoriteten beslöt att 
ej ta upp frågorna. 
Rent principiellt tycker jag det är olyckligt att en ledamots demokratiska rättighet att väcka 
frågor skall stoppas på detta viset. Det borde vara en självklarhet att åtminstone diskutera 
frågor som enskilda ledamöter väcker. Jag tycker det är illavarslande att vi på detta får ett 
demokratiskt underskott i det politiska arbetet i Hylte kommun. 
 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2020-01-21

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §2
Ärende: Godkännande av ärendelista,  2020 KS0009

Omröstningslista(or)
Utredningsuppdrag - ska yrkandet avslås?
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
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ersättare X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Resultat 6 5 0

Ärende om anställningsstopp - ska det avslås?
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
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ersättare X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Resultat 8 3 0
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§3

Information 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Ombyggnation Örnaskolans kök
Charlotta Lindahl och Linda Klawitter från Hyltebostäder informerar om ärendet "Begäran 
om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök". 
 
Begäran om planbesked - Tollsbo 1:19
Jenny Hagesjö, kommunjurist, informerar om den utredning som hon gjort kring begäran om 
planbesked. 
 
Hemsjukvårdsavtal 2020
Per Borg, kommunchef, informerar om ärendet kring hemsjukvårdsavtalet. 
 
Investeringsprocess
Ronny Löfquist (S) informerar om att man behöver se över tidsplanen för 
investeringsprocessen. Man återkommer när man har mer information. 
 
 

 
Mötet ajourneras mellan 14:15-14:30. 
 

Paragrafen är justerad
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§4

Återremiss: Begäran om planbesked - Tollsbo 1:19 
(2019 KS0484)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bevilja planbesked för Tollsbo 1:19 m.fl.
- primärt utgå ifrån att ändra detaljplanen genom standardförfarande.
- planändringen planeras att antas 2021.
 
Lagstöd:
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§. 
 
Avgift:
Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr.
 
 

Beskrivning av ärendet
Sökande: Brf. Hylte Ferieby
 
Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Tollsbo 1:19 inkom till 
kommunen 2019-09-12. I den gällande detaljplanen (plannummer 610) regleras fastigheten 
Tollsbo 1:19 som kontor/turistlägenheter (K). De sökande vill att användningen ändras till 
flerbostadshus för att möjliggöra mantalsskrivning på fastigheterna.
På fastigheten finns idag sex flerbostadshus i två våningar bestående av totalt 72 lägenheter 
fördelat på 12 lägenheter 1 rok, 32 lägenheter 2 rok och 28 lägenheter 3 rok. Möjligheten att 
använda dessa lägenheter som permanenta bostäder anses vara till fördel för Hyltebruks 
ökande befolkning.
 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 17 december 2019 att återremittera ärendet 
för att utreda vad som är juridisk rätt i ärendet samt komplettera med köpeavtal. 

Handlingar i ärendet
• §280 KS Detaljplan Tollsbo 1:19 - Begäran om planbesked
• Tjänsteskrivelse utredning Tollsbo 1:19 detaljplan
• Kommunledningskontorets utredning om Tollsbo
• Köpebrev Tollsbo
• §36 TU Begäran om planbesked – Tollsbo 1:19
• §78 SBN AU Detaljplan – Tollsbo 1:19
• Begäran om planbesked - Tollsbo 1:19
• Tjänsteskrivelse - Begäran om planbesked - Tollsbo 1:19 m.fl.
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• Skrivelse angående ansökan om plantillstånd tollsbo

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bevilja planbesked för Tollsbo 1:19 m.fl.
- primärt utgå ifrån att ändra detaljplanen genom standardförfarande.
- planändringen planeras att antas 2021.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tillväxtutskottets förslag 
till beslut.  
 
Lennart Ohlsson (C), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och 
Kerstin Alexén (SD) bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§5

Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök 
(2019 KS0510)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att projektering och upphandling för 
renovering av Örnaskolans kök ska fullföljas trots en befarad högre kostnad. 
Kommunstyrelsen återkommer med anbud grundad kostnad samt förslag på finansiering.

Beskrivning av ärendet
Till underlag för beslutet om investeringsbudgeten för projektet att renovera Örnaskolans kök 
låg ett förstudieprotokoll daterat den 2018-01-05 som baserades på kostnader för 2017. I detta 
dokument fanns en grov kostnadskalkyl för de problem man då hade vetskap om. Längre fram 
i dokumentet förtydligas att det behöver göras en inventering och fullständig projektering för 
att ta fram en komplett byggkalkyl. Den baserades på att köket tillverkade 1700 portioner 
varje dag.

Budgeten för projektet beslutades till 10 000 000 kr.

När projekteringen av Örnaskolans kök tog fart under hösten 2019 uppmärksammades flera 
brister i fastigheten som inte framgått tidigare. Dessutom har antalet portioner som tillagas i 
köket ökat till ca 2500 portioner.

Bifogad uppdaterad kalkyl visar på en ökad kostnad med 15 000 000 kr. Total kostnad för 
projektet beräknas till 25 000 000 kr.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Begäran om medel för renovering Örnaskolans kök
• kalkyl Örnaskolan kök 20191127
• Utvärdering av kalkyl Örnaskolans kök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag på 15 
000 000 för att renovera Örnaskolans kök.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att projektering och 
upphandling för renovering av Örnaskolans kök ska fullföljas trots en befarad högre kostnad. 
Kommunstyrelsen återkommer med anbud grundad kostnad samt förslag på finansiering.
 

Paragrafen är justerad
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§6

Detaljbudget 2020 Kommunstyrelsen 
(2019 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen enligt bifogat 
dokument, bilaga 1- Resultat- och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2020-2023. 

Beskrivning av ärendet
I december beslutade kommunfullmäktige om en ram för kommunstyrelsens verksamhet, 
utefter det har kontoret tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhet.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - REP 2020-2023 Kommunstyrelsen
• Resultat- och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2020-2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen enligt bifogat 
dokument, bilaga 1- Resultat- och ekonomisk plan Kommunstyrelsen 2020-2023. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§7

Detaljbudget 2020 Räddningsnämnden 
(2019 KS0005)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2020 för Räddningsnämnden enligt bifogat 
dokument, bilaga 1- Resultat- och ekonomisk plan Räddningsnämnden 2020-2023 med den 
redaktionella ändring som diskuterades på sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet
I december beslutade kommunfullmäktige om en ram för räddningsnämndens verksamhet, 
utefter det har kontoret tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhet.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Detaljbudget räddningsnämnden
• Resultat och ekonomisk plan Räddningsnämnden 2020-2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2020 för Räddningsnämnden enligt bifogat 
dokument, bilaga 1- Resultat- och ekonomisk plan Räddningsnämnden 2020-2023. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§8

Sammanträdestider 2020 - Personalutskott 
(2019 KS0444)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för personalutskottet under 2020:

27 januari

24 februari

23 mars

20 april

25 maj

15 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

14 december

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 17 december 2019 att det från och med 1 
januari 2020 skulle införas ett personalutskott. Kommunstyrelsen behöver ta 
sammanträdestider för personalutskottet.

Kommunledningskontoret föreslår att personalutskottet sammanträder en gång i månaden. 
Skulle det uppstå behov av fler sammanträden har kommunstyrelsens ordförande enligt 
arbetsordningen för nämnder och styrelser möjlighet att kalla till extra sammanträden. Det kan 
också bli extra sammanträden om minst två ledamöter kräver det.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för personalutskottet
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för personalutskottet under 2020:

27 januari

24 februari

23 mars

20 april

25 maj

15 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

14 december

Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§9

Extra ärende: Hantering etableringsmedel 
(2020 KS0044)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Att tilldela barn- och ungdomsnämnden 6 271 000 kr från balanskontot för etableringsmedel

- Att tilldela arbets- och näringslivsnämnden 2 765 000 kr från balanskontot för 
etableringsmedel.

- Att ge delegation till ekonomichef att besluta om tilldelning av medel till kultur- och 
folkhälsonämnden i samband med saldoavstämning vid delårs- och årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Etableringsmedel betalas ut från migrationsverket under en nyanländs första två år i landet. I 
hylte kommun finns en överenskommelse om att bidraget ska räcka under de tre första åren. 
När bidraget för etablering kommer görs en fördelning mellan arbets- och näringslivskontoret 
och barn- och ungdomskontoret. Under året bidragen inkommer läggs alla medel på driften 
och år två och tre särskiljs inte.

Under tidigare år har det inkommit mer bidrag än vad kostnaderna uppgått till och 
hanteringen har varit att saldot för verksamheten på arbets- och näringslivskontoret har 
flyttats till balanskontot. Kontot ligger sedan några år tillbaka under kommunstyrelsen och 
saldo vid bokslut 2019 är 14 688 479,23 kr. Under de senaste åren har bidraget minskat i takt 
med att antal nyanlända har minskat och vid bokslut 2019 överstiger nu kostnaderna för första 
gången det inkomna bidraget. Nämnden behöver därför begära att ianspråkta medel 
motsvarande 2 605 000 kr från kontot. Eftersom etableringsintäkter kan variera väldigt 
mycket mellan månaderna är det svårt att tidigare än i bokslutsarbetet se hur mycket nämnden 
eventuellt behöver begära att ianspråkta. För att tidplan för bokslut ska kunna hållas rimlig 
vore det bra om beslut att ianspråkta medel för arbets- och näringslivsnämnden, från och med 
2020 kultur- och folkhälsonämnden, delegeras till ekonomichef.

Ett ärende från barn- och ungdomskontoret om att ianspråkta 6 271 000 kr från kontot är på 
väg upp för beslut. Dessa medel är dock redan avräknade från ovan saldo. Barn och 
ungdomskontorets begäran om att ianspråkta medel bör i fortsättningen hanteras i samband 
med arbetet med resultat- och ekonomisk plan.
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Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Hantering av etableringsmedel

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut

Att tilldela barn- och ungdomsnämnden 6 271 000 kr från balanskontot för etableringsmedel

Att tilldela arbets- och näringslivsnämnden 2 605 000 kr från balanskontot för 
etableringsmedel

Att ge delegation till ekonomichef att besluta om tilldelning av medel till kultur och 
folkhälsonämnden i samband med saldoavstämning vid delårs- och årsbokslut.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbets- och näringslivsnämnden får 2 765 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Kultur- och folkhälsonämnden

Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§10

Extra ärende: Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut 
kring resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 
(2019 KS0055)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra redaktionella ändringar av 
kommunfullmäktiges beslut rörande justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 från 
18 december 2019 i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om justeringar av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 vid 
sitt sammanträde 17 december 2019. Som en del av justeringen flyttades pengar från barn- 
och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden utifrån beslutet om omorganisation.

Kommunledningskontoret tog inför kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2019 
fram ett underlag som visade hur nämndernas ramar skulle behöva justeras utifrån den 
organisationsförändring som fanns föreslagen. Kommunledningskontoret hade i den summa 
som skulle behöva flyttas från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden 
räknat med befintliga medel, extra satsningar som skulle hamna på barn- och 
ungdomsnämnden om omorganisationen inte blev av samt en generell besparing på 
administration som fanns med som förslag för samtliga nämnder.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige på november-sammanträdet, och när 
kommunstyrelsen hanterade återremissen föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
skulle ta bort det generella besparingskravet och lägga det centralt under finansieringen, något 
som kommunfullmäktige biföll på sammanträdet 18 december. Men i kommunfullmäktiges 
protokoll räknades inte den summan som barn- och ungdomsnämndens och kultur- och 
folkhälsonämndens ram skulle ned- respektive uppjusteras med om när besparingskravet 
försvann. Indirekt innebär detta att besparingskravet finns kvar på kultur- och 
folkhälsonämnden, medan barn- och ungdomsnämnden har fått behålla mer pengar än vad de 
skulle ha gjort.

Kommunledningskontoret har också uppmärksammat två felskrivningar, där siffror har bytt 
plats med varandra.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige gör en redaktionell ändring 
av kommunfullmäktiges beslut så att kommunfullmäktiges beslut blir enligt följande:

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram uppjusteras med:

- 97 091 000 kr (2020) med anledning av ny organisation
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- 88 781 000 kr (2021) med anledning av ny organisation

- 90 929 000 kr (2022) med anledning av ny organisation

- 93 150 000 kr (2023) med anledning av ny organisation

Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 97 091 000 kr (2020) med anledning av ny organisation

- 88 781 000 kr (2021) med anledning av ny organisation

- 90 929 000 kr (2022) med anledning av ny organisation

- 93 150 000 kr (2023) med anledning av ny organisation

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut
• §212 KF Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 

justering
• Bilaga 1 justering ny organisation KF beslut
• 191217 REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0 KF beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra redaktionella ändringar av 
kommunfullmäktiges beslut rörande justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 från 
18 december 2019 i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Paragrafen är justerad

19 / 21



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-01-21

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Extra ärende: Hemsjukvårdsavtal 2020 
(2019 KS0294)

Beslut
Hylte kommun fortsätter gärna utföra hemsjukvård åt Region Halland enligt 
Hemsjukvårdsavtalet. Hylte kommun skall dock kompenseras för alla kostnader som 
förknippas med avtalet. I annat fall avser Hylte kommun att säga upp de båda avtalen med 
Region Halland.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
Sedan 2015 finns det en överenskommelse där Hylte kommun utför regional hemsjukvård åt 
Region Halland. Vid sidan av denna överenskommelse finns ett avtal om hur uppdraget ska 
kompenseras ekonomiskt. Den ekonomiska delen förlängdes nyligen tillfälligt t.o.m. 2020-06-
31 i avvaktan på att en ny överenskommelse förhandlas fram.
 
För 2019 ersattes Hylte kommun med ca 5,6 miljoner kronor av Region Halland. Hylte 
kommuns verkliga kostnad för att utföra den regionala hemsjukvården ungefär tre gånger så 
hög. Enligt aktuella beräkningar är samtliga Hallands kommuner är ungefär lika 
underkompenserade. Under de närmaste månaderna kommer KRF (kommun- och 
regionledningsforum) förhandla om ny ekonomisk överenskommelse.
 
Kommunstyrelsen behöver ha en principiell diskussion och fatta ett inriktningsbeslut som 
kommun- och oppositionsrådet tar med sig in i förhandlingarna för en ny ekonomisk 
överenskommelse.

Handlingar i ärendet
• Ärendebeskrivning Hemsjukvårdsavtal
• §92 KF Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
• §184 KF Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 

Yrkande
Tommy Edenholm (KV) yrkar: Hylte kommun fortsätter gärna utföra hemsjukvård åt Region 
Halland enligt Hemsjukvårdsavtalet. Hylte kommun skall dock kompenseras för alla 
kostnader som förknippas med avtalet. I annat fall avser Hylte kommun att säga upp de båda 
avtalen med Region Halland.
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Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till Tommy 
Edenholms yrkande. 
 

Paragrafen är justerad
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