
5  Återremiss: Investeringsprojekt "Hylte rustar för 
framtiden"
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Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§192

Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden" 
(2019 KS0490)

Beslut
Ärendet återremitteras eftersom kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet 
om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de påverkar varandra. 

Beskrivning av ärendet
Som en del av Framtid Hyltes förslag på investeringsbudget för 2020-2023 har gruppen tagit 
fram ett förslag på investeringsprogram som de har valt kalla "Hylte rustar för framtiden".
 
Det står följande i det yrkande som Framtid Hylte 2.0 lämnade på arbetsutskottets 
sammanträde 29 oktober 2019 i samband med att arbetsutskottet hanterade ärendet om 
justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023:
Hylte kommun bildades 1974. Innan sammanslagningen genomfördes det stora investeringar 
och byggnationer i de gamla kommunerna. Dessa fastigheter är idag 45-50 år. Det innebär 
att Hylte kommun har ett stort behov av renoveringar och moderniseringar. Samtidigt står vi 
inför en väntad avmattning de kommande åren. Därför vill FRAMTID HYLTE 2.0 genomföra 
ett större investeringsprogram åren 2020-2022  som vi kallar ”Hylte rustar för framtiden”. 
Objekten ska spridas över hela kommunen och vara viktiga för kommunens utveckling.
 
- TORUPS SKOLA SKA RENOVERAS
- UNNEGÅRDEN SKA BYGGAS OM FÖR ATT INRYMMA BIBLIOTEK SAMT EN NYTT 
BOENDE*
- EN NY SKOLA ALT RENOVERING AV BEFINTLIG SKOLA I LANDERYD SKA 
GENOMFÖRAS
- NYTT OMRÅDE SKA EXPLOATERAS I HYLTEBRUK – PARKSTADEN
 
Total budget för dessa fyra objekt ska rymmas inom 100 miljoner som lånefinansieras. Under 
2020 ska planering och förstudie genomföras. Objekten ska vara färdiga senast i utgången av 
2022.
 
* Alternativa boendeformer som trygghetsboende, LSS boende eller annan form av boende 
ska utredas

Handlingar i ärendet
 §235 KS Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
 Yrkande Hylte rustar för framtiden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet 
”Hylte rustar för framtiden”
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering 
och förstudie till sammanträdet 2020-02-18. 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD)
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de 
påverkar varandra. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§235

Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden" 
(2019 KS0490)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet 
”Hylte rustar för framtiden”
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering 
och förstudie till sammanträdet 2020-02-18. 

Beskrivning av ärendet
Som en del av Framtid Hyltes förslag på investeringsbudget för 2020-2023 har gruppen tagit 
fram ett förslag på investeringsprogram som de har valt kalla "Hylte rustar för framtiden".
 
Det står följande i det yrkande som Framtid Hylte 2.0 lämnade på arbetsutskottets 
sammanträde 29 oktober 2019 i samband med att arbetsutskottet hanterade ärendet om 
justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023:
Hylte kommun bildades 1974. Innan sammanslagningen genomfördes det stora investeringar 
och byggnationer i de gamla kommunerna. Dessa fastigheter är idag 45-50 år. Det innebär 
att Hylte kommun har ett stort behov av renoveringar och moderniseringar. Samtidigt står vi 
inför en väntad avmattning de kommande åren. Därför vill FRAMTID HYLTE 2.0 genomföra 
ett större investeringsprogram åren 2020-2022  som vi kallar ”Hylte rustar för framtiden”. 
Objekten ska spridas över hela kommunen och vara viktiga för kommunens utveckling.
 
- TORUPS SKOLA SKA RENOVERAS
- UNNEGÅRDEN SKA BYGGAS OM FÖR ATT INRYMMA BIBLIOTEK SAMT EN NYTT 
BOENDE*
- EN NY SKOLA ALT RENOVERING AV BEFINTLIG SKOLA I LANDERYD SKA 
GENOMFÖRAS
- NYTT OMRÅDE SKA EXPLOATERAS I HYLTEBRUK – PARKSTADEN
 
Total budget för dessa fyra objekt ska rymmas inom 100 miljoner som lånefinansieras. Under 
2020 ska planering och förstudie genomföras. Objekten ska vara färdiga senast i utgången av 
2022.
 
* Alternativa boendeformer som trygghetsboende, LSS boende eller annan form av boende 
ska utredas

Handlingar i ärendet
 Yrkande Hylte rustar för framtiden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Göran Edberg (S), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa 
Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till yrkandet från Framtid Hylte 2.0.
 
Lennart Ohlsson (C) yrkar avslag på att Unnegården ska ingå i investeringsprgrammet.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på förslaget genom följande avslagsyrkande: Vi kan inte 
låna pengar när vi inte är i en lågkonjuktur, konjunkturen är sämre men den kommer bli långt 
mycket värre inom en framtid. Vi anser att det är farligt att använda upp dem nu. Ska man 
låna 100 miljoner kr så skulle det isåfall exempelvis gå till att uppfylla lagkrav inom skolan.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena från Framtids Hylte, Lennart Ohlsson (C) och Stina Isaksson 
(SD) mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Framtid Hylte.  
 
Reservation
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för 
Lennart Ohlsson (C).
 
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina 
Isaksson (SD).
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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Hylte rustar för framtiden

Hylte kommun bildades 1974. Innan sammanslagningen genomfördes det stora 
investeringar och byggnationer i de gamla kommunerna. Dessa fastigheter är 
idag 45-50 år. Det innebär att Hylte kommun har ett stort behov av 
renoveringar och moderniseringar. Samtidigt står vi inför en väntad avmattning 
de kommande åren. Därför vill FRAMTID HYLTE 2.0 genomföra ett större 
investeringsprogram åren 2020-2022  som vi kallar ”Hylte rustar för framtiden”. 
Objekten ska spridas över hela kommunen och vara viktiga för kommunens 
utveckling.

 TORUPS SKOLA SKA RENOVERAS

 UNNEGÅRDEN SKA BYGGAS OM FÖR ATT INRYMMA 
BIBLIOTEK SAMT EN NYTT BOENDE*

 EN NY SKOLA ALT RENOVERING AV BEFINTLIG SKOLA I 
LANDERYD SKA GENOMFÖRAS

 NYTT OMRÅDE SKA EXPLOATERAS I HYLTEBRUK – 
PARKSTADEN

Total budget för dessa fyra objekt ska rymmas inom 100 miljoner som 
lånefinansieras. Under 2020 ska planering och förstudie genomföras. Objekten 
ska vara färdiga senast i utgången av 2022.

* Alternativa boendeformer som trygghetsboende, LSS boende eller annan form av boende ska utredas

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att beslutar genomföra 
investeringsprojektet ”Hylte rustar för framtiden”

- Kommunstyrelsen uppdrag till kommunledningskontoret att presentera 
direktiv för planering och förstudie till sammanträdet 2020-02-18

- Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.

För FRAMTID HYLTE 2.0

Ronny Löfquist (S)

Göran Edberg (S)

Bengt Åke Torhall (L)

Tommy Edenholm (KV)

Lisa Mogren (V) 8 (64)
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6  Återremiss: Investeringsbudget 2020-2023
2019 KS0450

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§193

Investeringsbudget 2020-2023 
(2019 KS0450)

Beslut
Ärendet återremitteras eftersom kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet 
om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de påverkar varandra. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om investeringsbudget för 2020-2023.

Handlingar i ärendet
 §236 KS Investeringsbudget 2020-2023
 §297 KSAU Investeringsbudget 2020-2023
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Begäran investeringar Omsorgsnämnden
 Begäran investeringar Samhällsbyggnadsnämnden
 Begäran investeringar Barn- och ungdomsnämnden
 Begäran investeringar Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på 
investeringsbudget 2020-2023.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S)
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 och de 
påverkar varandra. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§236

Investeringsbudget 2020-2023 
(2019 KS0450)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på 
investeringsbudget 2020-2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om investeringsbudget för 2020-2023.

Handlingar i ärendet
 §297 KSAU Investeringsbudget 2020-2023
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Begäran investeringar Arbets- och näringslivsnämnden
 Begäran investeringar Omsorgsnämnden
 Begäran investeringar Barn- och ungdomsnämnden
 Begäran investeringar Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på 
investeringsbudget 2020-2023.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Anna Roos (C) yrkar om följande ändring av arbetsutskottets förslag till beslut:
-Förprojektering matsal/mottagningskök Elias Fries, 100 000 kr.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar om följande ändringar av arbetsutskottets förslag till beslut:
Nedjustera IT investeringsram med:
- 2 000 000 kr digitalisering BUN
- 2 000 000 kr utrymme IT
- 1 700 000kr för digitalisering handlingsplaner
 
Uppjustera räddningsnämndens investeringsram med
- 500 000 kr för en motorspruta
- 200 000 kr för släp med kåpa och pallstaplare
 
Nedjustera arbets- och näringslivsnämndens investeringsram med

1 (3)12 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- 360 000 kr för utlåningsstationer bibliotekten
 
Uppjustera samhällsbyggnadsnämndens investeringsram med
- 200 000 kr för tillgänglighetsanpassning badplatser
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
matsal/mottagningskök på Elias Fries skola. Ordförande finner att kommunstyrelsen har 
avslagit yrkandet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om nedjustering digitalisering. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om nedjustering IT-ram. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om handlingsplaner IT. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om motorspruta. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om släp till räddningsnämnden. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om utlåningsstationer. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
 
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om tillgänglighetsanpassning badplatser. Ordförande finner att kommunstyrelsen har avslagit 
yrkandet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson reserverar sig till förmån till yrkandena från Stina 
Isaksson och Anna Roos.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §297
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§297

Investeringsbudget 2020-2023 
(2019 KS0450)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på 
investeringsbudget 2020-2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om investeringsbudget för 2020-2023.

Handlingar i ärendet
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Begäran investeringar Samhällsbyggnadsnämnden
 Begäran investeringar Omsorgsnämnden
 Begäran investeringar Barn- och ungdomsnämnden
 Begäran investeringar Arbets- och näringslivsnämnden

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt Framtid Hyltes förslag på investeringsbudget 2020-
2023.
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Bilaga 5 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-10-28

INVESTERINGSBUDGET 2020-2023 TKR
KF Plan 

2020

Förslag 

nämnd

Beredning Prel. 

ombudget

Förslag 

budget 

2020

KF Plan 

2021

Förslag 

nämnd

Beredning Förslag 

plan 2021

Förslag 

KLG

Förslag 

nämnd

Beredning Förslag 

plan 2022

Förslag 

KLG

Förslag 

nämnd

Beredning Förslag 

nämnd 

2023

Kommunstyrelsen 49 025 -12 800 -3 725 15 900 48 400 10 650 31 700 -19 840 22 510 6 750 1 200 -425 7 525 6 750 1 200 14 500 22 450

Lokal- och fastighetsinvesteringar 42 325 -17 800 375 15 900 40 800 4 850 30 200 -20 640 14 410 4 750 200 -1 425 3 525 4 750 200 13 500 18 450

Skolfastigheter 22 100 -5 500 4 600 0 21 200 100 15 000 -9 040 6 060 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000

Kinnareds skola och förskola 14 000 4 700 0 18 700 5 960 5 960 0 0

Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar 100 -100 0 0 100 100 0 0

Rydö skola renovering 8 000 -5 500 -2 500 0 15 000 -15 000 0 0 15 000 15 000

Rydö skola energikonvertering 2 500 2 500

Omsorgsfastigheter 400 0 -400 3 300 3 300 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0

Sjölunda uppvärmning 3 300 3 300 0 0 0

Utrustning korttidsboende LSS, ON 400 -400 0 400 400 0 0

Idrotts- och fritidsanläggningar 575 0 -325 0 250 500 0 0 500 500 0 75 575 500 0 0 500

Utrymme upprustning idrottsplatser 500 -250 0 250 500 500 500 500 500 500

Gamla hallen renovering - förstudie 75 -75 0 0 75 75 0

  Övriga förvaltningsfastigheter 19 250 -12 300 -3 500 12 600 16 050 4 250 15 200 -12 000 7 450 4 250 200 -1 500 2 950 4 250 200 -1 500 2 950

  Unnaryds brandstation 15 000 -12 500 -2 000 500 15 000 -10 500 4 500 0 0

   Utrymme kommersiella fastigheter 200 0 200 200 200 200 200 200 200

   Utrymme verksamhetsfastigheter 2 800 200 -1 000 0 2 000 2 800 200 -1 000 2 000 2 800 200 -1 000 2 000 2 800 200 -1 000 2 000

   Utrymme energieffektiviseringar inkl. system 500 -250 0 250 500 -250 250 500 -250 250 500 -250 250

   Utrymme tillgänglighetsanpassning 500 -250 0 250 500 -250 250 500 -250 250 500 -250 250

   Utrymme säkerhetshöjande åtgärder 250 0 250 250 250 250 250 250 250

   Örnaskolans kök och lagerhållning 9 000 9 000 0 0 0

   Kommersiell lokal - Bamboo 800 800 0 0 0

   Ridhus - snörasskydd 2 800 2 800 0 0 0

IT-investeringar 6 700 5 000 -4 100 0 7 600 5 800 1 500 800 8 100 2 000 1 000 1 000 4 000 2 000 1 000 1 000 4 000

   Digitalisering, BUN 2 000 1 500 -1 500 0 2 000 2 000 1 500 -1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

   IT investering, BUN (flyttad till raminvestering, BUN) 1 000 -1 000 0 0 1 000 -1 000 0 1 000 -1 000 0 1 000 -1 000 0

   Utrymme IT 2 000 3 500 -900 0 4 600 2 000 3 300 5 300 2 000 2 000 2 000 2 000

   Digitalisering - handlingsplaner 1 700 -700 0 1 000 800 800 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Markinköp/försäljning

Räddningsnämnden 1 000 0 -1 000 2 220 2 220 3 500 0 -2 500 1 000 0 0 3 500 3 500 0 0 0 0

  Slangtvätt 1 400 1 400 0 0 0

  Insatsfordon med fyrhjulsdrift 820 820 0 0 0

  Lastväxlartank 1 000 -1 000 0 1 000 1 000 0 0

  Övningsplats 0 3 500 -3 500 0 3 500 3 500 0

Arbets- och näringsnämnden 0 360 -240 0 120 0 0 120 120 0 0 120 120 0 0 0 0

Utlåningsstation Biblioteken 360 -240 120 120 120 120 120 0

Barn- och ungdomsnämnden 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventarier Kinnareds förskola 500 500

Möbler Örnaskolans matsal 300 300

Omsorgsnämnden 0 0 0 0 0 0 710 0 710 0 300 0 300 0 180 0 180

Solskydd/markiser särskilt boende 0 710 710 300 300 180 180

2020 2021 2022 2023
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Bilaga 5 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0 2019-10-28

KF Plan 

2020

Förslag 

nämnd

Beredning Prel. 

ombudget

Förslag 

budget 

2020

KF Plan 

2021

Förslag 

nämnd

Beredning Förslag 

plan 2021

Förslag 

KLG

Förslag 

nämnd

Beredning Förslag 

plan 2022

Förslag 

KLG

Förslag 

nämnd

Beredning Förslag 

nämnd 

2023

Samhällsbyggnadsnämnden 12 100 2 800 -4 500 4 150 14 550 24 500 2 300 -5 050 21 750 0 13 000 -1 050 11 950 0 0 11 350 11 350

Gata och park 5 800 2 300 -2 500 1 150 6 750 5 800 2 300 -2 750 5 350 0 6 100 -750 5 350 0 0 5 350 5 350

   Torups centrum etapp 2 1 400 1 400 0 0 0

   Reinvestering maskiner och utrustning 100 0 100 100 100 100 100 100 100

   Gång- och cykelvägar 500 500 -500 0 500 500 500 -500 500 1 000 -500 500 500 500

   Reinvesteringar asfaltsbeläggning 4 000 0 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000

   Utrymme effektivisering gatubelysning 500 500 -500 0 500 500 500 -500 500 1 000 -500 500 500 500

   Reinvesteringar gata & park -flytta till ram 250 -250 0 250 -250 0 250 -250 0 0

   Upprustning lekplatser 450 -200 0 250 450 -200 250 450 -200 250 250 250

   Julbelysning (flyttas till raminvestering, SBN) 300 -300 0 0 300 -300 0 300 -300 0 0

   Allmän satsning 1 000 -1 000 0 1 000 -1 000 0 1 000 -1 000 0 0

Exploatering 0 0 0 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Detaljplan Kambo 300 300 0 0 0

   Exploatering Unnaryd 1:49 3 000 3 000 0 0 0

Övrigt 300 0 0 -300 0 300 0 -300 0 0 300 -300 0 0 0 0 0

   Reinvestering kost  (flyttas till raminvestering, SBN) 200 -200 0 200 -200 0 200 -200 0 0

   Reinvestering lokalvård (flyttas till raminvestering, SBN) 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 0

Vatten och avlopp 6 000 0 -2 000 0 4 000 18 000 0 -2 000 16 000 0 6 600 0 6 600 0 0 6 000 6 000

   VA verksamhet enl. nämndsprioritering 6 000 -2 000 0 4 000 6 000 -2 000 4 000 6 600 6 600 6 000 6 000

   Överföringsledning Landeryd 0 0 12 000 12 000 0 0

Renhållning och avfallshantering 0 500 0 0 500 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

   Omlastningsyta Borabo - projektering 500 0 500

   Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggna ÅVC 0 400 400 0 0

Raminvesteringar 1 540 0 1 600 0 3 140 1 540 0 1 600 3 140 1 540 0 1 600 3 140 1 540 0 1 600 3 140

   Kommunstyrelsen 80 80 80 80 80 80 80 80

   Räddningsnämnden 60 60 60 60 60 60 60 60

   Arbets- och näringslivsnämnden 250 0 0 250 250 0 250 250 0 250 250 250

   Samhällsbyggnadsnämnden 100 600 700 100 600 700 100 600 700 100 600 700

   Barn- och ungdomsnämnden 650 0 1 000 1 650 650 1 000 1 650 650 1 000 1 650 650 1 000 1 650

   Omsorgsnämnden 400 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400

SUMMA ORDINARIE INVESTERINGAR 63 665 -8 840 -7 865 22 270 69 230 40 190 34 710 -25 670 49 230 8 290 14 500 3 745 26 535 8 290 1 380 27 450 37 120

2020 2021 2022 2023
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 
 

Verksamhet Projektets benämning 

Omsorgsnämnden Solskydd/markiser särskilt boende 

Fastighetsbeteckning Ev. bokfört värde på anläggning 

  

 

Investeringen avser: 

Nybyggnad  

Ombyggnad  

Tillbyggnad  

Övrigt X 

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys 

 

2. Förslag på investering och varför 

 

3. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag 

 

 

 

Under sommartid är det mycket varmt inne på de särskilda boendena. Under sommaren 2018 var det 

dessutom en värmebölja där juli månad var den varmaste på 260 år och fler dagar än någonsin hade 

temperaturer över 30 grader. Inomhustemperaturen måste sänkas för att kunna erbjuda en bra boendemiljö 

och en bra arbetsmiljö på kommunens särskilda boenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De särskilda boendena behöver utrustas med markiser för att hålla inomhustemperaturen på en acceptabel 

nivå. Hyltebostäder har hjälpt omsorgskontoret att få fram en offert som ungefärligt beskriver 

investeringskostnader. Omsorgskontoret har gjort en prioritering utifrån ett 2-3 års perspektiv: 2020, 2021 

och 2022.  

Det särskilda boendet i Hyltebruk:  2020: ca 350 tkr, 2021: ca 180 tkr, 2022: ca 60 tkr 

Särskilt boende i Torup:   2020: ca 240 tkr, 2021: ca 120 tkr, 2022: 120 tkr 

Särskilt boende i Långaryd:   2020: ca 120 tkr 

Totalt år 2020: ca 710 tkr, 2021: ca 300 tkr, 2022: ca 180 tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av sol/värmeskydd bedöms som mycket angeläget. Konsekvenser vid avslag: Ihållande perioder av 

höga temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem, allt från milda besvär och till ökad dödlighet. Bland annat 

på grund av ökad belastning på hjärta och cirkulation är vissa grupper extra känsliga för värme. Det handlar 

exempelvis om kroniskt sjuka, äldre, gravida och små barn. I Sverige rapporteras dödsfallen på varma dagar 

framförallt drabba äldre personer och vara på grund av förvärrad hjärt-kärlsjukdom. Medarbetare har rätt till 

en god arbetsmiljö. Under sommaren 2018 anmäldes ett antal tillbud gällande medarbetares arbetsmiljö 

relaterat till inomhusvärmen.  
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 
 

4. Ekonomi 
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen 

Eventuella utrangerings- och 

nedskrivningsbehov 

 

Avskrivningstid  

Påverkan på taxor  

Påverkan på hyror  

Påverkan på kapitalkostnader  

Påverkan på övriga 

driftskostnader som inredning, 

löner, el, vatten, utrustning. 

Både minskade och ökade 

kostnader 

 

Påverkan på andra 

verksamheter på grund av 

investeringen tex, kost, städ, IT, 

Gata och park, Va 

 

 

5. Projektplan och tidplan 
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) 

 

 

Skriv här: 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-11

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys 
(2019 ON0002)

Beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. 
En skillnad i Hylte är att det från och med REP 2018-2022 inkluderar fyra år istället för tre. 
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför 
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För 
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin 
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller 
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023. Omsorgskontoret 
har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet
 §31 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
 Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
 Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

1 (1)3 (3)21 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Omlastningsyta för mat-och restavfall 
(2019 SBN0122)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär avsatta medel för deponi om 4,5 miljoner kronor för 
projektering och utförande av en ny omlastningsyta för kommunalt mat-och restavfall under 
2020.

Samhällsbyggnadsnämnden begär även 500 000 kronor för projektering och utförande av en 
ny omlastningsyta för kommunalt mat- och restavfall under 2020 i investeringsbudget för 
2020.

Beskrivning av ärendet
Överlåtelseavtal mellan Hylte kommun och Stora Enso Paper AB

Stora Enso Paper AB tar över Borabo deponi som ägare och huvudman from 2021-01-01. 
Överlåtelseavtalet, upprättat i december 2017 innebär att 1 januari 2021 övertar Stora Enso 
verksamheten vid deponin som omfattas av det miljötillstånd som utfärdats av Länsstyrelsen i 
Hallands län 2014-06-18. Därefter betraktas kommunen inte längre som en 
verksamhetsutövare, i något avseende, på deponiområdet. Mot bakgrund av överlåtandet 
behöver en ny omlastningsyta vara i drift hösten 2020 vilket medför behov av investering.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Omlastningsyta etapp 1 för mat-och restavfall
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Ärendebeskrivning Omlastningsyta etapp 1

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

1 (1)1 (6)22 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Investeringsbudget 2020 - 2022 
(2018 SBN0251)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändringar i investeringar för REP 2019-2022.

- En miljon till allmän satsning 2020-2022
- Utöka GC-banan med 500 000 kr 2020-2022
- Utökning med 500 000 kr för ledeffektivisering och gatubelysning 2020-2022
- Julbelysning 300 000 kr för 2021-2022.
- samt ett behov att påbörja arbetet utifrån den kostutredning som antogs hösten 2018.
 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret behöver investera i följande:

- Överföringsleden mellan Landeryd och Hyltebruk

- Utbyggnad av personal- och kallförrådet på återvinningscentralen

- Samhällsbyggnadskontoret vill att investering av överföringsleden mellan Landeryd och 
Hyltebruk samt utbyggnad av personal och kallförrådet på återvinningscentralen i Hylte 
kommun ska göras 2020 istället för 2021.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändringar i investeringar för REP 2019-2022. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investering av överföringsleden mellan Landeryd och 
Hyltebruk samt utbyggnad av personal/kallförrådet på återvinningscentralen prioriteras i 
investeringsbudgeten för 2020 istället för 2021. 

Yrkande:
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar avslag på kontorets förslag i skrivelsen och 
yrkar ändring till:
- En miljon till allmän satsning 2020-2022
- Utöka GC-banan med 500 000 kr 2020-2022
- Utökning med 500 000 kr för ledeffektivisering och gatubelysning 2020-2022
- Julbelysning 300 000 kr för 2021-2022
- samt ett behov att påbörja arbetet utifrån den kostutredning som antogs hösten 2018.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång: 
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet. 
Ordförande finner att nämnden bifaller.

 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Tkr Budget 2017

Beslut KF 

2018

Beslut KF 

2019

Justering 

2019

SBN 

Förslag 

2019

Beslut KF 

2020

Förslag 

kontoret 

2020

SBN 

Förslag 

2020

SBN 

Förslag 

2021

SBN 

Förslag 

2022

Raminvesteringar

Samhällsbyggnadsnämnden 680 100 100 100 100 100 100 100

Summa raminvesteringar 680 100 100 0 100 100 0 100 100 100

Gata och park

Torups centrum etapp 2 4 626

Reinvestering maskiner och utrustning 100 100 1 000 1 000 100 100 100 100

Belysning Gång- och cykelvägar 250 350

Gångstråk vid badplatsen östra sidan Sjögårdssjön 500

Gång- och cykelvägar inklusive belysning 500 500 500 500 500 500 500 500

Sanering trafikmiljö 144

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 250

Utrymme effektivisering gatubelysning 100 500 500 500 500 500 500 500

Reinvesteringar gata & park/ trafiksäkerhetshöjande åtgärder 250 250 250 250 250 250 250 250

Upprustning lekplatser 450 450 450 450 450 450 450 450

Upprustning badplatser 250 200

Julbelysning 300 300

Asfaltering Storgatan Hyltebruk 1 610

Bro över Västerån Kinnared 1 800

Trafiksäkerhethöjande åtgärder Österlånggatan 650

Summa gata och park 12 330 5 500 5 000 0 5 000 3 800 0 3 800 3 800 3 800

Exploatering

Detaljplan marknadsplatsen Torup 263

Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk 347

Exploatering av industrimark - etapp 1 Nyebro 4 600

Summa exploatering 5 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt

Reinvestering kost 100 200 200 200 200 200 200 200

Reinvestering lokalvård 100 100 100 100 100 100 100 100

Utköp bil 64

Summa övrigt 264 300 300 0 300 300 0 300 300 300

Vatten- och avlopp

Va verksamhet enl. nämndsprioritering 6 350 6 000 6 000 6 000 10 600 10 600 7 600 6 600

Överföringsledning Rydöbruk-Torup 6 500

Infiltrationsbädd Skärshults camping 84

Summa vatten- och avlopp 6 434 12 500 6 000 0 6 000 10 600 0 10 600 7 600 6 600

Renhållning och avfallshantering

Insamlingskärl 50 50 50 -50 0 50 -50 0 0 0

Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad ÅVC:n 400 400

Summa renhållning och avfallshantering 50 50 50 350 400 50 -50 0 0 0

Totalt Samhällsbyggnadsnämnden 24 968 18 450 11 450 350 11 800 14 850 -50 14 800 11 800 10 800

REP 2019-2022
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) 
(2018 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen
 
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 250 000 kr/år för en administrativ tjänst.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 000 000 kr för att fortsätta med den allmänna satsningen 
2019.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 050 000 kr/år till färdtjänsten.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 90 000 kr 2019 för att bekosta framtagandet av en ny 
skogsbruksplan.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 50 000 kr för att bekosta utbildning av ny nämnd.

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2019-2022 enligt bilaga 2 
investeringsbudget 2019-2022 samt beslutsunderlag.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär att få återkomma i och med kommunfullmäktiges beslut i 
november om eventuell begäran om medel för komposteringsyta.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. För att
få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden 
ser ut
samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram 
denna
information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att 
identifiera
områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande
grunduppdraget för perioden 2019-2022. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden 
både gällande drift och investering som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet
 §10 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Nulägesanalyser
 Analys REP 2019-2022 Samhällsbyggnadskontoret
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld utbildning
 VA-plan Hylte kommun
 Bilaga 2 - Tabell för sammanfattning investeringsbudget 2019-2022

1 (2)5 (6)26 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld administrativ tjänst
 Beslutsunderlag investeringsbegäran plan 2019-2022
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2022 Renhållning
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2022 Komposteringsyta
 Asfaltsplan och plan GC
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld klimat
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld allmänna satsningen
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden nyckeltal nuläge och 

omvärld
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld färdtjänst

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av information
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 250 000 kr/år för en administrativ tjänst.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 000 000 kr för att fortsätta med den allmänna satsningen 
2019.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 400 000 kr/år till färdtjänsten.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 90 000 kr 2019 för att bekosta framtagandet av en ny 
skogsbruksplan.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 50 000 kr för att bekosta utbildning av ny nämnd.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2019-2022 enligt bilaga 2 
investeringsbudget 2019-2022 samt beslutsunderlag.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär att få återkomma i och med kommunfullmäktiges beslut i 
november om eventuell begäran om medel för komposteringsyta.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 
ungdomsnämnden - investeringar 
(2019 BUN0003)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av investeringsbegäran 2020-2023 och delger underlag 
till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och 
ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod.

Handlingar i ärendet
 §70 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och 

ungdomsnämnden - investeringar
 Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2020-2022
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 förskola hylte tätort

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret

1 (1)1 (15)28 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

1

Verksamhet Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret Ny förskola Hylte tätort
Fastighetsbeteckning Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad x
Ombyggnad x
Tillbyggnad x
Övrigt X

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera 
även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Förskolorna i Hylte tätort är idag, förutom Sörgården, utspridda på 4 små enheter. Två enheter är 
modulförskolor, en förskola hyrs av Hyltebostäder och en hyrs av Bofast. Avtalstiderna på modulförskolorna 
löper ut under 2020-2021. 
Samtliga fyra enheter leds av samma förskolechef. 
Att driva 4 små enheter är inte kostnadseffektivt eller resurseffektivt.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. 
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering 
ansvarar kontorschefen för att den gröna 
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare 
denna till IT eller Hyltebostäder.
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

2

Barn- och ungdomskontoret föreslår olika alternativ som behöver kostnadsutredas och behovsutredas. 

Alt 1: man gör en större modul förskola och därmed samlar in 3 förskolor under ett tak och behåller en 
förskola. Föreslagen placering: Tallens förskola. Man behåller Lönnens förskola med närhet till ny förskola. 

Moduler kan flyttas från Tossakärret och ev Rödluvans förskola och kopplas på befintliga moduler vid 
Tallen.

Alt 2: Man bygger en ny modulförskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider 
och leveranstider påverkar. 

Alt 3 : Man bygger en ny byggd förskola på annan plats. Detta alternativ tar längre tid då handläggningstider, 
upphandlingstider och leveranstider påverkar. 

Prognoserna just nu visar ett behov av ca 315 platser inom Hyltebruks tätort.

Sörgården 150 befintliga platser.

Tallen 60 + Tossakärret 25 + Kantarellen 40 + Lönnen 40.

Ny förskola skulle behöva utökas från 60 platser till 125 platser.

Modulförskolan Tallen, som idag omfattar 3 avdelningar, skulle kunna utökas med 3 avdelningar med 
övervåning av moduler. Befintliga lokaler nyttjas och likaså befintlig anlagd utemiljö för förskolan. 
Utemiljön skulle behöva kompletteras vid grönområdet mot Skolgatan. Området behöver inhägnas med 
staket. 

En ny större förskola skulle ge förutom kostnadseffektivt  och resurseffektivt  även ökad service till 
vårdnadshavarna och en trygghet för barn då syskon finns i närheteen.

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Ökad service och nöjdhet bland barn och vårdnadshavare. Bättre arbetsmiljö  och  arbetsförutsättningar för 
personalen. Ökad måluppfyllelse. Lättare att hantera kö och placeringar.
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

3

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid 
avslag.

Fortsatt resursineffektivt och kostnadsineffektivitet. Försämrad samordning inom området.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utrangerings- och 
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga 
driftskostnader som inredning, 
löner, el, vatten, utrustning. 
Både minskade och ökade 
kostnader
Påverkan på andra 
verksamheter på grund av 
investeringen tex, kost, städ, IT, 
Gata och park, Va

6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Utredning behöver göras för organisation och budget.
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

1

Verksamhet Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret 
Grundskola

Örnskolans matsal

Fastighetsbeteckning Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt X

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera 
även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Möbler i skolmatsalen på Örnaskolan slits dagligen och är i stort behov av att bytas ut. 

Möblering behöver göras så att elever känner trygghet var än de befinner sig i matsalen. 

Investeringsbegäran :  300  000 kr år 2020.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. 
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Inköp av nya möbler och inredning till skolmatsalen på Örnaskolan.

Att kunna få äta sin lunch i en miljö som är trivsam och trygg är viktigt för elever och personal. 
Att omgivningen ger ett  lugnt och enhetligt intryck är viktigt för att kunna skapa trivsel i ett rum som annars 
lätt kan inbjuda till mycket ljud och cirkulation då många elever rör sig i lokalen samtidigt. En trivsam 
matsal gör att eleverna vill äta varje dag, vilket bidrar till bättre mående och ökad måluppfyllelse.

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering 
ansvarar kontorschefen för att den gröna 
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare 
denna till IT eller Hyltebostäder.
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Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

2

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Elever som trivs i matsalen, känner sig lugna och trygga, kommer oftare vilja besöka matsalen och äta lunch. 

Att få näringsrik kost serverad gör att eleverna mår bättre, ökar sin koncentration vilket leder till bättre 
måluppfyllelse. 
Personal och elever känner ökad nöjdhet då deras arbetsmiljö förbättras.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid 
avslag.

Investeringen är angelägen. 

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utrangerings- och 
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga 
driftskostnader som inredning, 
löner, el, vatten, utrustning. 
Både minskade och ökade 
kostnader
Påverkan på andra 
verksamheter på grund av 
investeringen tex, kost, städ, IT, 
Gata och park, Va

6 (15)33 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

3

6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Tidsplan: så fort som möjligt.

7 (15)34 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

1

Verksamhet Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret 
Förskola

Kinnareds förskola

Fastighetsbeteckning Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad x
Ombyggnad x
Tillbyggnad
Övrigt X

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera 
även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Projektering av ombyggnation Kinnareds förskola pågår. Inventarier har inte lagts in i budget för projektet.

Investeringsbegäran: 500 000 kr

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. 
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Inventarier till ny förskola då det inte är inlagt i budget för projekt Kinnareds förskola.

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering 
ansvarar kontorschefen för att den gröna 
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare 
denna till IT eller Hyltebostäder.

8 (15)35 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

2

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Inventarier är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet i förskolans lokaler.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid 
avslag.

Investeringen är angelägen då förskolan behöver möbler i de nya lokalerna.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utrangerings- och 
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga 
driftskostnader som inredning, 
löner, el, vatten, utrustning. 
Både minskade och ökade 
kostnader
Påverkan på andra 
verksamheter på grund av 
investeringen tex, kost, städ, IT, 
Gata och park, Va

9 (15)36 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

3

6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Enligt tidsplan programhandling Kinnareds förskola.

10 (15)37 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

1

Verksamhet Projektets benämning
Barn- och ungdomskontoret
Förskola grundskola

Förtätning digital utrustning

Fastighetsbeteckning Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt x

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera 
även gärna även i form av volym, timmar, individer.

För att kunna arbeta mot målet 1-1 gällande Ipads i grundskola och för att kunna förtäta inom förskolan 
behövs ytterligare medel tillskjutas. Digital utrustning som ipads, smartboards, kanoner och ljudanläggningar 
behöver fyllas på ute på enheterna för att vi ska komma upp till den målnivå som är satt inom Barn- och 
ungdomskontoret.

Investeringsbegäran : 1 500 000 kr/år

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. 
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Digital utrustning som ipads, smartboards, kanoner och ljudanläggningar mm

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering 
ansvarar kontorschefen för att den gröna 
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare 
denna till IT eller Hyltebostäder.

11 (15)38 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

2

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Bättre förutsättningar ger ökad måluppfyllelse.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid 
avslag.

Investeringen är mycket angelägen. 

För att barn och elever i Hylte Kommun ska följa den digitala utvecklingen behöver de ha rätt förutsättningar 
och arbetsmaterial för att kunna lära och ta till sig undervisningen på bästa sätt. Vi måste rusta Hylte 
Kommuns barn och kunna elever för att kunna möte framtidens utbildningar och arbetsmarknad på bästa sätt.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utrangerings- och 
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga 
driftskostnader som inredning, 
löner, el, vatten, utrustning. 
Både minskade och ökade 
kostnader
Påverkan på andra 
verksamheter på grund av 
investeringen tex, kost, städ, IT, 
Gata och park, Va

12 (15)39 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022

3

6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:

13 (15)40 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Investeringsbudget 2020-2022 
(2018 BUN0283)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om investeringsmedel för 
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital utrustning, Beslutsunderlag 
investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola inventarier samt 
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans matsal.

Beskrivning av ärendet
Förslag till investeringsbudget 2020-2022 lämnas från Barn- och ungdomskontoret till Barn- 
och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §234 BUN AU Extra ärende: Investeringsbudget 2020-2022
 Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2020-2022
 Beslutsunderlag investeringsbegäran  2020-2022  matsal
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 kinnareds förskola
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering digital kompetens
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022reinvestering PC
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital utrustning
 Sammanställning investeringsbudget 2020-2022

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till investeringsbudget och skickar ärendet till 
Kommunstyrelsen.

Ändringsyrkande
Maria Hedin (S) yrkar att "barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslag om 
investeringsmedel för Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 Förtätning digital 
utrustning, Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Kinnareds förskola 
inventarier samt Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2022 reinvestering Örnaskolans 
matsal."
Beslutsgång
Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot kontorets förslag till beslut och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt Maria Hedins (S) yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomichef

Page 1 of 214 (15)41 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-15

Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Page 2 of 215 (15)42 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

1

Verksamhet Projektets benämning

Fastighetsbeteckning Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt X

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera 
även gärna även i form av volym, timmar, individer.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. 
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Befintliga utlåningsstationer på biblioteken fungerar inte optimalt då de ständigt får automatiska 
uppgraderingar. Vid de tillfällen datorerna försöker uppgradera sig och starta om går de inte att 
använda för utlån och återlämning. 

Detta blir problematiskt främst på biblioteken i Torup och Unnaryd, som bara är bemannade två 
dagar i veckan. Det är endast när medarbetarna är på plats som de kan upptäcka och åtgärda 
problemen. 

En lösning vore att köpa in mer driftsäkra utlåningsautomater för att öka tillgängligheten till lån 
och återlämning under meröppet samt höja kundnöjdheten. Sådana kommer också att avlasta 
personalen i servicedisken. 

Total kostnad för nya utlåningsautomater: 360 000 kr 

Det finns en utlåningsstation på varje biliotek, totalt tre stycken i kommunen. Det går att byta ut 
dem etappvis, t ex att man börjar 2020 med filialerna i Torup och Unnaryd, där behovet är störst. 

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering 
ansvarar kontorschefen för att den gröna 
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare 
denna till IT eller Hyltebostäder.

1 (6)43 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

2

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Det skulle öka kundnöjdheten. Det var i samband med mätning av kundnöjdhet våren 2018 som 
missnöjet med utlåningsstationerna upptäcktes. 

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid 
avslag.

Skriv här:

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utrangerings- och 
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga 
driftskostnader som inredning, 
löner, el, vatten, utrustning. 
Både minskade och ökade 
kostnader
Påverkan på andra 
verksamheter på grund av 
investeringen tex, kost, städ, IT, 
Gata och park, Va

2 (6)44 (64)



Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

3

6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:

3 (6)45 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys 
(2019 ANN0002)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att föreslå följande till budgetberedningen:
- Ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för 
ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som 
kommunfullmäktige bifallit.
- Kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma á 300 000 kr.
- Det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer á 600 
tkr.
- Det projektanställs en handläggare som ska jobba med att byta 
verksamhetssystem/digitalisering á 600tkr.
- Man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under2020 för kostnader i samband med 
uppstarten.
- Tillsätta 100 tkr för Art inside out för 2020.
- Godkänna förslaget på förändring av taxor.

 

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. 
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför 
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För 
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin 
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller 
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023.

Arbets- och näringslivskontoret har ökade behov inom socialtjänst, bibliotek och kultur, fritid 
och folkhälsa samt destionationsutvecklig.
Biblioteksverksamheten har behov av nya utlåningsstationer. Investeringskostnaden beräknas 
till 360 000 kr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - resultat- och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analsys
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys - nuläge och omvärld
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - nämndens analys av nyckeltal
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - prioriteringar av investeringar
 Förslag på förändringar taxor ANN
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden ANN

1 (3)4 (6)46 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden överlämnar sin analys till kommunstyrelsen.
 

Yrkanden
Per Andersson (C) yrkar att ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för 
att ge förutsättningar för ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, 
enligt den motion som kommunfullmäktige bifallit.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Per Anderssons (C) yrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av 
fetma, 300 000 kr.

Framtid Hylte yrkar genom Birgitta Årzén (S)
- att det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/ våld i nära relationer, 
600 tkr.
- att man projektanställer en handläggare som ska jobba med att byta 
verksamhetssystem/digitalisering, 600tkr. 
- att man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under 2020 för kostnader i samband med 
uppstarten.
- att tillsätta medel för Art inside out för 2020, 100 tkr.

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på den första att-satsen.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till den tredje att-satsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Per Anderssons yrkande om ett bidrag 
om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för ett 
inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som 
kommunfullmäktige bifallit och finner att arbets- och näringslivsnämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Stina Isakssons (SD) yrkande om att 
kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma 300 000 kr och finner att 
nämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att det ska 
ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/ våld i nära relationer 600 tkr och 
finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att man 
projektanställer en handläggare som ska jobba med att byta verksamhetssystem/digitalisering 
600tkr och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att man 
inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under 2020 för kostnader i samband med 
uppstarten och finner att nämnden bifaller yrkandet.

2 (3)5 (6)47 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att tillsätta 
medel för Art inside out för 2020 och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

3 (3)6 (6)48 (64)



7  Bordlagt ärende: Fortsättning av investeringsstopp
2019 KS0001

Beslutsunderlag
   

49 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§199

Fortsättning av investeringsstopp 
(2019 KS0001)

Beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Ronny Löfquist (S) väcker ett ärende om fortsättning av det investering-, inköp-, övertids- och 
anställningsstopp som togs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i april/maj 
2019.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att inköpsstoppet hävs från 1 januari 2020, medan anställnings- 
och övertidsstoppet kommer vara kvar efter årsskiftet.

Handlingar i ärendet
 §247 KS Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp
 §320 KSAU Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och anställningsstopp
 §45 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Besparingsåtgärder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari 
2020.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet bordläggs.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar att samtliga stopp hävs från och med 1 januari 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska bordläggas. Ordförande 
finner att ärendet ska bordläggas. Omröstning begärs och verkställs efter att följande 
beslutsordning godkänns:
Den som röstar att ärendet ska bordläggas röstar JA. 
Den som röstar att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ.
 
Resultat

1 (4)50 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med röstsiffrorna 27 JA-röster, 12 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner 
ordförande att kommunfullmäktige att ärendet ska bordläggas. Omröstningsresultat finns som 
bilaga till protokollet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) och Rolf Näslund (M) reserverar sig mot beslutet om att ärendet bordläggs.
 

2 (4)51 (64)



Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §199
Ärende: Fortsättning av investeringsstopp,  2019 KS0001

Omröstningslista(or)
Ska ärendet bordläggas?

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Resultat 27 12 1
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§247

Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp 
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari 
2020.
 
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
 
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Ronny Löfquist (S) väcker ett ärende om fortsättning av det investering-, inköp-, övertids- och 
anställningsstopp som togs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i april/maj 
2019.

Handlingar i ärendet
 §320 KSAU Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och anställningsstopp

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari 
2020.
 
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
 
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att samtliga stopp hävs från 1 januari 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Omröstning begärs och verkställs efter följande beslutsgång:
Den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA
Den som bifaller Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) lämnar en skriftlig reservation:
Att fortsätta ett anställningsstopp även nästa år när vi har en verksamhet som skriker efter 
personal, framförallt skolan vore ödesdigert. Skolor som i dagsläget inte ens får ta in 
vikarier.

Beslutet skickas till 
Samtliga kontor
Kommunledningskontoret
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §247
Ärende: Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp,  2019 KS0001

Omröstningslista(or)
Ska anställningstopp och övertidsstopp vara kvar?

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
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ersättare X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 9 2 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §320

1 (2)57 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§320

Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och 
anställningsstopp 
(2019 KS0001)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari 
2020.
 
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020.
 
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Ronny Löfquist (S) väcker ett ärende om fortsättning av det investering-, inköp-, övertids- och 
anställningsstopp som togs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i april/maj 
2019.
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsstoppet hävs 1 januari 
2020. 
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsstoppet hävs 1 januari 2020. 
Kommunstyrelsen beslutar att övertidsstoppet och anställningsstoppet kvarstår tills vidare.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

Kommunfullmäktige

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Micael Arnström (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Alexander Engman (L) Kerstin Alexén (SD)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-02
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 18:30-22:10

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), 
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke 
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin 
Svan (C), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina 
Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran 
Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), 
Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy 
Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman 
(SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M), 
Anwar Hassan (C), Lennart Erlandsson (C), Lars Sundberg (S), Monika Albrecht 
(S), Per-Yngve Bengtsson (S), Julia Kabell (V), Martin Isaksson (SD), Bjarne 
Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §45
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - 
Besparingsåtgärder 
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av den redovisade ekonomiska prognosen för 
Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:

a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
e. Sjölunda uppvärmning
f. Ridhus - snörasskydd

2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019.
3. Beslut om undantag från investeringsstoppet delegeras till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 27,5 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det 
budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är 
nämndernas samlade avvikelse (-18,4 mkr) samt högre pensionskostnader (- 1 mkr).
 
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till – 1,0 mkr. Ett sådant 
resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet, 
som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.
 
Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018, 
uppgår till 107 567 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 82 087 tkr, vilket är en 
positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas 
förbrukas.
 
Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr. 
Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga 
investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämras ytterligare, där kommunens 
likviditet vid årets slut förväntas vara negativ med 39,6 mkr. Slutligen innebär detta, om 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunens likviditet inte ska urholkas, att kommunen kommer vara tvungen att se över 
möjligheterna att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.
 
Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades 
via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den 
posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel 
omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.

Handlingar i ärendet
 §96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
 §98 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader, inför KS
 Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport, inför KS
 Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Räkenskaper, inför KS

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av den redovisade 
ekonomiska prognosen för Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:

a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök

2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019

I debatten yttrar sig
Göran Edberg (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C)
 

Yrkande
Göran Edberg (S) yrkar:Tillägg under punkt 1 Undantag från investeringsstopp: e) Sjölunda 
uppvärmning
 
Göran Edberg (S) yrkar: Lägg till en punkt 3: Beslut om undantag från investeringsstoppet 
delegeras till kommunstyrelsen.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anna Roos (C), med bifall av Göran Edberg (S) yrkar: Investeringen Ridhus - snörasskydd 
undantas från investeringsstoppet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om investeringsstopp mot Stinas 
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD), 
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann 
(SD) reserverar sig mot beslutet.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om stopp för halverad karensdag mot Stinas 
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD), 
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann 
(SD) reserverar sig mot beslutet.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om 
att investeringen Sjölunda uppvärmning ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om att 
investeringen Ridhus - snörasskydd ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om 
delegering till kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
 

Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckningar: C och M i Samverkan stödjer 
förslaget med påpekan att detta är konsekvenserna av tidigare okunskap, oförmåga, 
saktfärdighet och brist på ledarskap från ”Framtid Hylte”.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Stiftelsen Hyltebostäder
Kommunledningskontoret
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	Befintliga utlåningsstationer på biblioteken fungerar inte optimalt då de ständigt får automatiska uppgraderingar. Vid de tillfällen datorerna försöker uppgradera sig och starta om går de inte att använda för utlån och återlämning. Detta blir problematiskt främst på biblioteken i Torup och Unnaryd, som bara är bemannade två dagar i veckan. Det är endast när medarbetarna är på plats som de kan upptäcka och åtgärda problemen. En lösning vore att köpa in mer driftsäkra utlåningsautomater för att öka tillgängligheten till lån och återlämning under meröppet samt höja kundnöjdheten. Sådana kommer också att avlasta personalen i servicedisken. Total kostnad för nya utlåningsautomater: 360 000 kr Det finns en utlåningsstation på varje biliotek, totalt tre stycken i kommunen. Det går att byta ut dem etappvis, t ex att man börjar 2020 med filialerna i Torup och Unnaryd, där behovet är störst.
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