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Mötesdatum 
2022-02-15 

Kommunstyrelsen 

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

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 2022-02-15   

Datum för anslags 
uppsättande 

Datum för anslags 
nedtagande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan/digitalt kl. 08:30-10:00 

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson 
(S) §§34-39, Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C),
Hanna Kjellin (S), Nina Larsson (S) §§31-33 ersätter Krister Mattsson (S),
Johnny Winther (SD), Thomas Flystam (M)  ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S) §§34-39 
Ewa Gunnarsson (SD) 
Fredrik Engberg (L) 

Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 
Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §33 

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

Justeringens plats och tid 

Protokollet omfattar §§31-39
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§31 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

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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§32 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med följande tillägg: 
  

 Punkt 9 Fyllnadsval - ersättare tillväxtutskottet 
Paragrafen är justerad 
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§33 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
VA-plan Hylte kommun 
Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef, och Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om 
revidering i samband med aktualiseringen av Hylte kommuns VA-plan vad det gäller 
bakgrund, nuläge och investeringsbehov. Planen utgör grunden för en hållbar vatten- och 
avloppsplanering i hela kommunen. 
  
Ombudgetering investeringar 
Lars Tingsmark, ekonomichef, redogör för kompletteringarna gällande ombudgeteringar av 
investeringar från 2021 till 2022 som efterfrågades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 
januari. De stora posterna är Torups och Landeryds skolor. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2022-02-15 

Paragrafen är justerad 
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§34 

Ombudgetering investeringar 2022  
(2022 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ombudgeterar 158 602 tkr från 
2021 till 2022 så att beslutade investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut. Föreslagna 
ombudgeteringar för VA om 13 372 tkr frångår om finansiering av föreslagen VA-plan i 
ärende (2022 KS0020) beslutas av kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva 
de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 efter KSAU 
 Sammanställning ombudgetering investeringar från 2021 till 2022 - efter KSAU 
 Komplettering - Ombudgetering av investeringar 2021 till 2022 
 §8 KSAU Ombudgetering investeringar, 2021 till 2022 
 Sammanställning ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 
 §106 BUN Ombudgeteringar investeringar 
 §121 SBN Begäran om ombudgetering investeringsmedel 2021 till 2022 
 §126 KFN Ombudgetering av investeringsanslag till 2022 
 §88 ON Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ombudgeterar 158 602 tkr från 2021 
till 2022 så att beslutade investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut. Föreslagna 
ombudgeteringar för VA om 13 372 tkr frångår om finansiering av föreslagen VA-plan i 
ärende (2022 KS0020) beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Paragrafen är justerad 
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§35 

Unnaryds brandstation ombyggnation  
(2021 KS0301) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag om 
2 250 000 kr för renovering av Unnaryds brandstation. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg: 
I samband med investering förbereda för anslutning till fjärrvärme.  

Beskrivning av ärendet 
Renoveringen av Unnaryds brandstation innebär att byggnaden anpassas till dagens standard 
vad gäller ventilation, larm och ytskikt.  
  
Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsmiljön för brandmän och det ska finnas möjlighet till 
separat omklädning för verksamhetens utövare. Arbetsmiljöverket ställer även krav på att 
kontraminerade kläder ska skiljas från ren miljö. Detta tillgodoses i projektet genom ett 
utvändigt låst förråd där kontraminerad utrustning ska placeras. 
  
För att skapa en bra inomhusmilö för verksamheten och samtidigt uppfylla Arbetsmiljöverkets 
krav krävs en tillbyggnad på ca 20 kvm.  
  
Exempel på åtgärder i projektet: 

 Separata omklädningsmöjligheter 
 Separation av kontraminerade kläder 
 Ny entré på baksidan 
 Fönsterbyte 
 Entresolplan med teknikrum 
 Ventilationssystem 
 Luft/vatten-pump 
 Ombyggnad av kallgarage till varmgarage 
 Ny eldragning 
 Inbrottslarm 
 Ytskiktsrenovering 
 Uttag för reservkraft 
 Träningsutrymme för tester 

  
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om 5 000 000 kr i investeringsbudget för projektet 
och till och med 2021 har ca 700 000 kr använts, främst till projektering. 
  

7 (15)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-15  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

I projekteringen ingår inventering av fastigheten, se rapport bilaga 1, bygglovshandlingar, 
bilaga 2, och förfrågningsunderlag. 
  
Projektet beräknas kosta ca 7 250 000 kr att genomföra, inklusive projektering och nytt 
papptak samt solceller. 
Posterna som ingår i kostnaden är: 

 Projektering 700 000 kr 
 Vinnande anbud för projektet är på 5 497 000 kr.  
 Sidoentreprenad, Styr- och reglerinstallationer 300 000 kr 
 Oförutsedda kostnader (5% på budget) 250 000 kr 
 Konstnärlig utsmyckning (1% på budget) 50 000 kr 
 Option solceller 250 000 kr 
 Byte av papptak 200 000 kr 

  
Solceller 
I kalkylen för solceller har en beräkning tagits fram för en solcellsinstallation om 33 stycken 
paneler på totalt 11,7 kW. 
  
Den förväntade elproduktionen för dessa är 10 267 kWh vilket motsvarar ca 22 % av dagens 
elförbrukning. Av dessa kWh beräknar vi kunna använda ca 69 % själva och resterande 
kommer säljas till elbolaget. 
  
Anläggnings livslängd beräknas till 25 år. En del underhåll under livslängden kommer behöva 
göras och en kostnad för årligt underhåll är medräknat i kalkylen. 
  
Eftersom Hyltebostäder har påtalat risk med att installera solceller på befintligt papptak vill 
kommunledningskontoret rekommendera att papptaket byts ut och optionen på solceller 
kvarstår, men med reservation att undersöka möjligheterna att lägga solceller på ett nytt 
papptak och nuvarande konstruktion. Nuvarande papptak renoverades 2013 och den 
förväntade livslängden för ett papptak är ca 15 år. Att anlägga solceller på befintligt papptak 
innebär alltför stora risker för framtida läckage 
  
Ett tilläggsanslag om 2 250 000 kr krävs för att genomföra projektet inklusive solceller samt 
nytt papptak. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Unnaryds brandstation ombyggnation (NY) 
 §14 KS Unnaryds brandstation ombyggnation 
 Tjänsteskrivelse - Renovering av Unnaryds brandstation 
 Bilaga 1 Förstudie Unnaryds brandstation EFKAB 
 Bilaga 2 210916_Justerat BL Unnaryd 4.57 
 Bilaga 3 Anbud Fastbygg 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag om 2 250 000 
kr för renovering av Unnaryds brandstation. 
  
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag 
till beslut. 
  
Håkan Bengtsson (C) yrkar följande tillägg: 
- Att i samband med investeringen förbereda för anslutning till fjärrvärme. 
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD) och Thomas Flystam (M) yrkar 
bifall till Håkan Bengtssons tilläggsyrkande. 
  
Ajournering 09:10 - 09:15. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons 
tilläggsyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§36 

VA-plan Hylte kommun  
(2021 KS0348) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte 
kommun. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att listan över tjänster under punkten 4.1.1 tas bort. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 september 2021, § 70, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte kommun. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden framhöll att en arbetsgrupp bestående av politiker, 
samhällsbyggnadschef, VA- och renhållningschef, ekonomichef, miljökonsult, VA-
ingenjörer, VA-maskinister, miljöchef, miljöinspektörer, planarkitekt och GIS-samordnare har 
under perioden 2020 och 2021 arbetat med en VA-plan enligt Havs och vattenmyndighetens 
modell. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden framför vidare att den föreslagna VA-planen presenterar dels 
vilka mål som ska gälla för VA-enhetens verksamhet under perioden 2021-2032. VA-planen 
redogör också för större investeringar och utredningar i tekniskt inriktade projekt under den 
aktuella perioden.  
  
Kommunens VA-personal har grovt uppskattat investeringsutgiften för dessa olika projekt 
och etapper. VA-planen redovisar övergripande ekonomiska-, informations- och 
organisatoriska åtgärder kopplat till Hylte kommuns VA-verksamhet och dess mål fram till år 
2032. 
  
Kommunledningskontoret har gjort vissa bilagor mer lättlästa sedan 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet. Justerade och nya bilagor är: 
·         Beslutskopia av VA-planprojekt per år 220208 
·         Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 220208 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägg men preciserar de ekonomiska konsekvenserna 
nedan. 
  
Eftersom Kommunfullmäktige beslutade i samband med REP 2022-2025 att internränta 
motsvarar 1,25 % blir de ekonomiska konsekvenserna att VA-taxan beräknas öka 1-1,25 % 
per utöver pris- och löneavtal (PKV). Om Kommunfullmäktige beslutar om justerad 
internränta under planperioden för VA-planen påverkas VA-taxan. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - VA-plan Hylte kommun NY 
 Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 220208 
 Beslutskopia av VA-planprojekt per år 220208 
 §70 SBN VA-plan 
 §62 SBN AU VA-plan 
 VA-plan budget Projekt och period 2021-05-25 
 VA-plan Hylte kommun reviderad 2021-08-19 
 Bilaga 1 Förnyelseplanering - Åtgärdsplan för den befintliga VA-anläggningen 
 Bilaga 2 Uppföljning av VA reviderad 2021-08-16 
 Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 210602 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte kommun. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Anna Roos (C) yrkar på den redaktionella ändringen att listan över tjänster under punkten 
4.1.1 tas bort. 
Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos ändringsyrkande.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Roos 
ändringsyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§37 

Svar på remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033  
(2021 KS0421) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande med tilläggsyrkandet som bifölls på 
dagens sammanträde och överlämna det till Regeringskansliet . 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har utarbetat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 - 
2033. De prioriteringar som har gjorts i förslaget bygger på de transportpolitiska målen, 
regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige samt 
tillhörande direktiv. Hylte kommun ställer sig bakom det remissvar som Region Halland har 
utarbetat och vill i vårt eget remissvar ytterligare belysa konsekvenserna av föreslagen plan på 
en lokal nivå.  
  
För Hylte kommun är satsningar på väg och järnväg i ett öst-västliga stråk, d v s satsningar på 
riksväg 26 och HNJ-banan länken till inlandet och mycket viktiga för kommunens utveckling. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 
 Remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
 §6 TU Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022 - 2033 
 Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033 
 Rapport - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
 Region Hallands yttrande på Nationell plan för transportsystemet version 220125 
 SKRs remissvar på nationell plan för transportinfrastrukturen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till Regeringskansliet. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Bengt-Åke 
Torhall (L) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
  
Lisa Mogren (V) yrkar att texten kompletteras enligt kursiv text nedan: 
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För Hylte kommun är satsningar på väg och järnväg i detta öst-västliga stråket, d v s 
satsningar på riksväg 26 och HNJ-banan, länken till inlandet och mycket viktiga för 
kommunens utveckling. För att säkerställa HNJ-banans fortsatta funktion som en 
transportled för såväl gods som persontrafik mellan västkusten och det småländska inlandet 
måste hela HNJ-banan underhållas, och elektrifieras, både i Hallands län och i Jönköpings 
län. Vi eftersöker därför ett aktivt regionöverskridande samarbete mellan region Halland och 
region Jönköpings län, samt Trafikverkets region Väst och region Syd. Detta med syfte att 
säkra att HNJ-banan även framgent binder samman arbetsmarknaderna i Halmstad, 
Falkenberg, Laholm och Hylte kommun med arbetsmarknaderna i Värnamo, Gislaved och 
Jönköping, samt möjliggör för en överflyttning av gods från väg till järnväg. 
  
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och 
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Lisa Mogrens tilläggsyrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lisa Mogrens 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Mogrens 
tilläggsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Regeringskansliet 
Region Halland 
 

Paragrafen är justerad 
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§38 

Anställning av personalchef  
(2022 KS0086) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Kristoffer Bergström som personalchef. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar beslut om att anställa en ny personalchef. 
  
En rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut har samverkats med de fackliga 
organisationerna. Emma Gröndahl, kommunchef, redogjorde för processen vid anställningen. 

Handlingar i ärendet 
 Anställning av personalchef 
 Protokoll MBL §11 - Rekrytering och tillsättning av personalchef (Kommunal) 
 Protokoll MBL §11 - Rekrytering och tillsättning av personalchef (Vision, SSR, LR, 

Lärarförbundet, DIK) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Kristoffer Bergström som personalchef. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och Håkan 
Bengtsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 
  
Thomas Flystam (M) deltar ej i beslutet. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§39 

Fyllnadsval - Ersättare i tillväxtutskottet  
(2022 KS0015) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Johnny Winther (SD) som ersättare i tillväxtutskottet för 
resten av mandatperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Kerstin Alexén (SD) har blivit befriad från sitt uppdrag som representant från 
kommunstyrelsen i tillväxtutskottet. Kommunstyrelsen behöver därför genomföra ett 
fyllnadsval för uppdraget. 
  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrka att kommunstyrelsen föreslår Johnny Winther (SD) som ersättare i 
tillväxtutskottet resten av mandatperioden. 
 

Paragrafen är justerad 
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