
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Krister Mattsson (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:15

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), Bo-Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Hanna 
Kjellin (S), Johnny Winther (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S)
Erika Erlingson (C)
Lirim Mazreku (KV)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (tf. kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Emelie Widarsson (projektledare Region Halland (digtalt)) §183
Anett Angel (rektor) §183
Terese Borg (controller) §183

Utses att justera Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§181-203
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§181 Val av justerare

§182 Godkännande av ärendelista

§183 Information och rapporter

§184 Meddelanden

§185 Delegeringsredovisning

§186 Förhyrning av lokaler för förskola i Hyltebruk - avstämning

§187 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun

§188 Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader

§189 Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT 
resurser

§190 Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet

§191 Återredovisning motioner

§192 Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

§193 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen

§194 Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte

§195 Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - prognos efter 9 månader

§196 Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos efter 9 månader

§197 Remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

§198 Svar på granskning Arbetsmiljöarbete

§199 Svar på revisionens granskning kring styrning och ledning

§200 Begäran om förnyat planbesked – Tollsbo XX

§201 Effektiviseringar på administration

§202 Överenskommelse om samverkan - DUA

§203 Säsongsvaccin mot influensa till anställda
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§181

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Krister Mattsson (S) och Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§182

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande tillägg: 
- Säsongsvaccin mot influensa till kommunanställda 
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Ett ärende om säsongsvaccin mot influensa till 
kommunanställda läggs till ärendelistan. 
 
Anna Roos (C) och Krister Mattsson (S) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§183

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Emelie Widarsson, projektledare på Region Halland, informerar om remissen av regional 
utvecklingsstrategi (RUS), som är utskickat till kommunerna i Halland. 
 
Utredning förskola Hyltebruk
Therese Borg, controller, och Anett Angel, rektor, informerar om den utredning av 
ekonomiska konsekvenser och eventuella samordningsvinster vid en sammanslagning av 
förskolor i Hyltebruk. 
 
Uppföljning och redovisning - Prognos efter 9 månader
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om den ekonomiska prognosen efter 9 månader för 
kommunstyrelsen, räddningsnämnden och Hylte kommun.  
 
Advisory board Målmedveten på hemmaplan
Ronny Löfquist (S) och Emma Gröndahl, kommunchef, har varit iväg på ett möte med 
advisory board för ESF-projektet Målmedveten på hemmaplan. 
 
Medborgardialog parkstaden
Det har varit medborgardialoger kring vad man ska fylla Parkstaden-området med. Det har 
varit träff med allmänheten, med de rådgivande organen och en ungdomsdialog. 
 
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 29 oktober 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184

Meddelanden 
(2020 KS0006)

 
Inga meddelanden vid dagens sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§185

Delegeringsredovisning 
(2020 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Redovisning delegeringsbeslut anställningar september 2020
 Delegeringsbeslut Yttrande handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och 

samhällsstörningar 2020-2023 Gislaved-Gnosjö

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§186

Förhyrning av lokaler för förskola i Hyltebruk - avstämning 
(2020 KS0219)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
 
Det ska genomföras en barnkonsekvensanalys parallellt med att arbetet att förhyra lokaler 
fortsätter.  

Beskrivning av ärendet
Den 24 april 2020 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att förhyra 
lokaler för att kunna samordna Hyltebruks förskolor på två enheter. Uppdraget skulle 
genomföras under förutsättning att det är ekonomiskt fördelaktigt samt skapar 
samordningsvinster. Kommunstyrelsen beslutade också att det skulle göras avstämningar med 
kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har nu tillsammans med barn- och ungdomskontoret utrett 
ekonomiska konsekvenser och eventuella samordningsvinster vid en sammanslagning av 
förskolorna Tallen, Lönnen och Kantarellen i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Förhyrning av förskola i Hyltebruk - avstämning
 §96 KS Förhyrning av lokaler för förskolor i Hyltebruk
 Utdrag ur protokoll kommunfullmäktige 2019-12-17 § 212 (REP 2020-2023)
 Utredning sammanslagning förskola i Hyltebruk

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Det ska genomföras en barnkonsekvensanalys parallellt med att arbetet 
att förhyra lokaler fortsätter.  
 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till Anna Roos 
yrkande. 
 
Beslutgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt de två förslagen? Ordförande 
finner att kommunstyrelsen gör detta.  
 
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§187

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun 
(2019 KS0514)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
- anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar 
och taxor) och punkterna i kommunledningskontorets förslag till beslut

- att fastställa skattesatsen till 21,45 kronor per skattekrona avseende år 2021
 
 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-
2024. 
 
Kommunledningskontoret har föreslagit följande till kommunfullmäktige i sin 
tjänsteskrivelse:
- att fastställa befolkningsprognosen åren 2021-2024 som ligger till grund för skatteprognosen 
till 10 700 invånare
- att ny/förändrad verksamhet finansieras inom respektive nämnds budgetram
- att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under 2021 ska användas för effektiviseringar 
samt förstärka resultatet
- att fastställa skattesatsen till 21,45 kronor per skattekrona avseende år 2021
- att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2021 samt plan för 2022-2024
- att godkänna framlagt förslag till balansbudget för åren 2021-2024
- att godkänna framlagt förslag till räkenskaper för åren 2021-2024
- att godkänna framlagt förslag om nya eller förändrade taxor inför 2021
- att fastställa förändringen av eget kapital för 2021 till xx tkr
- att anta flerårsplan 2022-2024 med finansiell inriktning med resultat om minst 1 % per år 
exklusive VA
- att befria kultur- och folkhälsonämnden för det ekonomiska resultat som uppstår under år 
2021 avseende ekonomiskt bistånd
- att fastställa budgetramen för ekonomiskt bistånd till 16 900 000 kr avseende år 2021
 

Handlingar i ärendet
 §155 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
 REP 2021-2024 inför beredning
 Tidigare beslut
 Prioriteringar drift
 Barn- och ungdomsnämndens analyser
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Kultur- och folkhälsonämndens analyser
 Samhällsbyggnadsnämndens analyser
 Omsorgsnämndens analys
 §95 KF Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader
 §54 KS Projekt förfallna hus
 §26 TU Teknisk yrkesutbildning inom vuxenutbildningen
 Ansökan om kommunal medfinansiering Bonadsmuseum i Unnaryd
 Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2021 PDF
 Kultur- och hälsonämndens förslag på ändrad taxa
 Förslag VA-taxa 2021 inkl. belopp
 Förslag renhållningstaxa 2021
 Förslag Plan- och byggtaxa 2021
 Förslag taxa arrende - andra nyttjanderätter 2021
 Miljötaxa inkl. bilagor
 Förslag Felparkeringsavgifter 2021
 Jämförelser taxor samhällsbyggnadsnämnden
 Förslag Taxebestämmelser och taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

samt tillsyn
 Förslag avgifter för räddningstjänstens tjänster av servicekaraktär
 Beslutad investeringsplan 2021-2023
 Prioriteringar investeringar
 Samhällsbyggnadsnämndens behov av investeringar
 Barn- och ungdomsnämndens behov av investeringar
 Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbehov
 Barn- och ungdomsnämndens KF-nyckeltal
 BUDGETFÖRSLAG 2021 FRAMTID HYLTE 2.0
 REP 2021-2024 - räkenskaper Framtid Hylte 2.0
 REP 2021-2024 - investeringar Framtid Hylte 2.0
 Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2021

 
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor 
((räkenskaper, investeringar och taxor) och punkterna i kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
 
Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Fredrik Engberg (L) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande. 
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Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M) och Stina Isaksson (SD) deltar inte i beslutet. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§188

Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader 
(2020 KS0068)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
I motion till kommunfullmäktige föreslår Stina Isaksson (SD) att kommunfullmäktige ska 
besluta att

Kommunens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Hylte kommun 
enligt lag är skyldiga att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där 
dessa kostnader ska ingå.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera 
budgetposterna för förvaltningarna under respektive lagparagraf.

Rapporterna ska uppdateras årligen av kommunledningskontoret och levereras till 
kommunstyrelsen inför budgetprocessen.

I motionen anges vidare vilka obligatoriska områden som SKR listat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 mars 2020, § 45, gett kommunledningskontoret i 
uppdrag att lämna svar på motionen.

I motionens första att-sats föreslås att det ska tas fram en rapport innehållande lagparagrafer 
och kostnader. Andra och tredje att-satsen är beroende av att det är möjligt att ta fram denna 
rapport.

Kommunledningskontoret kan konstatera att kostnader idag inte redovisas på ett sådant sätt 
att det går att fastställa om de hör till den obligatoriska verksamheten eller inte. Vad som ska 
ingå i den obligatoriska verksamhetens kostnader kan inte heller fastställas då det sällan i 
lagstiftning redovisas en nivå på den obligatoriska verksamheten. Att ta fram en sådan rapport 
skulle därför vara tidskrävande och då lagstiftningen inte ge något svar på vilka kostnader 
som är kopplade till den obligatoriska verksamheten så skulle rapporten också med 
nödvändighet bygga på enskilda osäkra bedömningar.

Kommunledningskontoret förslår därför att motionen avslås.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §157 KSAU Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
 Motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
 §14 KF Inkomna motioner
 §45 KSAU Motion angående att ta fram lagstadgade kostnader - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§189

Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående 
sammanslagningen av IT resurser 
(2019 KS0529)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utreda sammanslagning av all 
kommunal IT- hantering till en central IT-avdelning med övergripande ansvar över all 
kommunal IT.

Kommunens IT-digitaliseringsfunktion tillhör ekonomienheten organisatoriskt sedan maj 
2020. Ekonomichefen har tillsammans med tjänstepersoner inom funktionen påbörjat ett 
planeringsarbete kring prioriterade uppdrag för IT- och digitaliseringsutvecklingen inom 
kommunen. I planeringsarbetet ingår även att hitta bättre samarbetsformer med de 
tjänstepersoner i olika verksamheter som har IT-relaterade arbetsuppgifter. För tillfället är det 
endast är barn- och ungdomskontoret som har en resurs vars arbetsuppgifter mestadels är 
inriktade mot IT.

Kommunledningskontoret ser inte någon anledning att utreda sammanslagning av 
kommunens IT hantering utan istället möjliggöra det påbörjade arbete för att nå ett bättre 
samarbete mellan IT- och digitaliseringsfunktionen och verksamhetskontoren, samt arbeta 
med vidare med att utveckla kommunens IT- och digitaliseringsfrågor.

Handlingar i ärendet
 §158 KSAU Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående 

sammanslagningen av IT resurser
 Tjänsteskrivelse svar på motion avseende sammanslagning av kommunens IT-resurser
 Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT resurser
 §14 KF Inkomna motioner
 §44 KSAU Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT 

resurser - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§190

Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet 
(2020 KS0069)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att häva övertid- och anställningsstoppet.

Kommunstyrelsen beslutade om övertid- och anställningsstopp vid sitt sammanträde 9 april 
2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
förslag på svar på motionen vid sitt sammanträde 3 mars 2020. Sen uppdraget gavs har 
övertid- och anställningsstoppet hävts av kommunstyrelsen genom två ordförandebeslut av 
kommunstyrelsens ordförande. Detta skedde i samband med corona-pandemin. De två 
stoppen upphävdes 12 mars 2020 respektive 18 mars 2020.

Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Handlingar i ärendet
 §159 KSAU Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet
 Tjänsteskrivelse Svar på motion om att häva övertids- och anställningsstopp
 Motion angående att häva övertids och anställningsstoppet
 §14 KF Inkomna motioner
 §41 KSAU Motion angående att häva övertids och anställningsstoppet- på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Paragrafen är justerad

15 / 33



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§191

Återredovisning motioner 
(2020 KS0169)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka vad som hänt med gång- och cykelväg 
mellan Rydöbruk och Torup, och återkomma till kommunstyrelsen. 

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

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

Handlingar i ärendet
 §160 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner andra halvåret 2020
 Redovisning av motioner - hösten 2020

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

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§192

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
(2020 KS0138)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av 
fullmäktigeuppdrag.

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

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

Handlingar i ärendet
 §161 KSAU Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2020
 Redovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av 
fullmäktigeuppdrag.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§193

Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen 
(2020 KS0170)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt pågående och ej återredovisade uppdrag från 
kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §162 KSAU Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse Återredovisning uppdrag kommunstyrelsen
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194

Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte 
(2016 KS0121)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av de båda pilotprojekten som tillhör motionen 
”Ett hållbart Hylte”.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att testa hur 
man kan använda konsekvensanalyser som beskrivs i motionen ”Ett hållbart Hylte”. 
Intentionen i motionen är att konsekvensanalysen ska användas i beslutsunderlagen inför 
större beslut och redogöra för vilka sociala , ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som 
finns och som kan påverkas genom beslutet.

De två pilotprojekt som konsekvensanalysen skulle testas på var ”Ny övningsplats för 
räddningstjänsten” samt ”Hylte kommuns bostadsförsörjningsprogram”. Det 
konsekvensanalytiska förhållningsättet inkluderar det ekonomiska, ekologiska och sociala 
perspektivet och gemensamt för perspektiven i konsekvensanalysen är att beslutet ska vara 
hållbart utifrån samtliga tre.

Efter pilotprojekten är kommunledningskontoret positivt till att i högre utsträckning 
inkorporera och konsekvensbeskriva utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna i beslutsunderlag 
inför större investeringar, organisationsförändringar eller satsningar. I sådana fall behöver 
mallar och former för detta arbetas fram, och de olika kontoren behöver få stöttning i arbetet.

Handlingar i ärendet
 §163 KSAU Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering av pilotprojekt, Ett hållbart Hylte
 Utvärdering av pilotprojekt - Ett hållbart Hylte
 §72 KSAU Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte
 §235 KSAU Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte
 Motion Ett hållbart Hylte

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av de båda pilotprojekten som tillhör motionen 
”Ett hållbart Hylte”.

Paragrafen är justerad
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§195

Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - prognos efter 
9 månader 
(2020 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en redovisning över de största posterna av 
skadegörelse.  

Beskrivning av ärendet
Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en 
negativ avvikelse mot budget med 3 151 000 kr för 2020. Avvikelsen motsvarar 6,2 procent 
av kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 3 651 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens 
driftsbudget.
 
Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 107 000 kr, vilket 
ger en positiv avvikelse mot budget med 18 374 000 kr. Avvikelsen motsvarar 24 procent av 
investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet
 §165 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - prognos efter 9 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 9 månader
 Prognos KS efter 9 månader - ärendebeskrivning
 Prognos KS efter 9 månader - drift
 Prognos KS efter 9 månader - investeringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar: Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en redovisning 
över de största posterna av skadegörelse. 
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§196

Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Prognos 
efter 9 månader 
(2020 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter nio månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en positiv avvikelse på 300 000 kr 
mot budget för 2020.
 
Efter nio månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 263 000 kr 
under 2020. Det innebär att man prognostiserar att använda alla tilldelade investeringsmedel. 

Handlingar i ärendet
 §166 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - prognos efter 9 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos RN efter 9 månader
 Prognos RN efter 9 månader - ärendebeskrivning
 Prognos RN efter 9 månader - drift
 Prognos RN efter 9 månader - investeringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§197

Remiss av Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 
(2020 KS0310)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har låtit utreda de rättsliga förutsättningarna för kommuner att vara utförare av 
tjänster åt Arbetsförmedlingen. I juni 2020 lämnade utredningen sitt betänkande Kommuner 
som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna 
(SOU 2020:41). Arbetsmarknadsdepartementet har skickat utredningen på remiss och önskar 
få svar senast 13 november. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans.

Utredningens bedömning är att det enligt dagens lagrum är tillåtet för kommuner att lämna 
anbud i Arbetsförmedlingens upphandlingar, samt att vara utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen enligt LOU och LOV. Detta förutsätter att kommunerna följer 
konkurrenslagens bestämmelser. Kommuner kan även utföra arbetsmarknadstjänster åt 
Arbetsförmedlingen inom ett samarbete mellan upphandlande myndigheter för att uppnå 
gemensamma mål. Arbetsförmedlingen har även vissa möjligheter att få tjänster utförda av 
kommunerna genom bidragsfinansiering.

Utredningen föreslår att, när uppdrag som utförs i konkurrens enligt lagen om offentlig 
upphandling eller lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen och lagen om valfrihetssystem, 
ska undantag ges från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot vinstdrivande 
näringsverksamhet samt i viss mån från lokaliseringsprincipen. Intäkter och kostnader för 
sådana uppdrag ska redovisas särskilt.

Utredningens förslag innebär inte några förändringar i kommunernas befogenheter på 
arbetsmarknadsområdet. Eventuella uppdrag som kommuner utför åt Arbetsförmedlingen ska 
ske inom de befogenheter kommunerna har idag.

Handlingar i ärendet
 §164 KSAU Remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 

(SOU 2020:41)
 Tjänsteskrivelse - Remiss, kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen
 Remissyttrande - Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen
 Remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 

2020:41)
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet

Paragrafen är justerad
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§198

Svar på granskning Arbetsmiljöarbete 
(2020 KS0315)

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisionen. 

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Hylte kommuns revisorer genomfört en granskning av arbetsmiljö. 
Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan huruvida kommunstyrelsen säkerställer ett 
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Det är en uppföljning av revisionen som genomfördes 
2018. Den sammanfattande bedömningen är att de åtgärder som vidtagits delvis är 
ändamålsenliga.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 13 oktober att uppdra till 
kommunledningskontoret att revidera underlaget utifrån kommunstyrelsens fattade beslut 
rörande arbetsmiljöpolicyn, som återremitterades vid senaste sammanträdet.

Handlingar i ärendet
 §167 KSAU Svar på granskning Arbetsmiljöarbete
 Tjänsteskrivelse svar till revisorena om arbetsmiljöarbetet
 Yttrande över granskning av Hylte kommuns arbetsmiljöarbete reviderad efter Ksau 

201020

Beslutet skickas till 
Revisionen

Paragrafen är justerad
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§199

Svar på revisionens granskning kring styrning och ledning 
(2020 KS0347)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till svar på frågor till revisionen. 

Beskrivning av ärendet
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. 
Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i ansvarsfrågan. Revisionen 
önskar ett dokumenterat svar på de frågor som blivit ställda.

Handlingar i ärendet
 §168 KSAU Svar på frågor inför revisionens granskning - styrning och uppföljning av 

verksamheten
 Frågor inför mötet med revisionen
 Tjänsteskrivelse - svar på revisionens granskning
 Svar på revisionens frågor inför möte om ledning och styrning

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer

Paragrafen är justerad
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§200

Begäran om förnyat planbesked – Tollsbo XX
(2020 KS0349)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att bevilja utökat planbesked för Tollsbo XX m.fl.
- att ta fram detaljplanen genom standardförfarande.
- att detaljplanen planeras att kunna antas 2021. 

Beskrivning av ärendet
Sökande: Hylte Ferieby

Hylte Ferieby fick i januari 2020 positivt planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten 
Tollsbo XX. I den gällande detaljplanen (plannummer 610) regleras fastigheten Tollsbo XX
som kontor/turistlägenheter (K). De sökande vill att användningen ändras till flerbostadshus 
för att möjliggöra mantalsskrivning på fastigheterna.

Grannfastigheten Tollsbo XX befinner sig i samma situation som Tollsbo XX. 
Fastighetsägaren för Tollsbo XX, XX har visat intresse för att inkludera även 
Tollsbo XX i planändringen och har ingått ett avtal med planexploatören, Hylte Ferieby. 
Hylte Ferieby har i sin tur kommit in med en begäran om utökat planområde för att även 
inkludera Tollsbo XX i den nya detaljplanen, se handlingar i ärendet.

Lagstöd:
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.

Handlingar i ärendet
 §39 TU Begäran om förnyat planbesked – Tollsbo XX
 §67 SBN AU Begäran om förnyat planbesked - Tollsbo XX m.fl.
 Begäran om utökat planbesked - Ansökningsblankett
 Tjänsteskrivelse - Begäran om förnyat planbesked - Tollsbo XX m.fl.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
- att bevilja utökat planbesked för Tollsbo XX m.fl.
- att ta fram detaljplanen genom standardförfarande.
- att detaljplanen planeras att kunna antas 2021. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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Paragrafen är justerad
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§201

Effektiviseringar på administration 
(2020 KS0283)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra en effektivisering av kommunledningskontoret, 
vilken innefattar följande åtgärder/organisationsförändring:

Besparingar
* Tjänsten som digitaliseringschef tas bort, besparing 2021: 880 000 kr
* En tjänst som controller tas bort, besparing 2021: 600 000 kr
* Besparing på administration 2021: 240 000 kr
* Trainee tas bort, besparing 2021: 450 000 kr
* Tjänst KC, besparing 2021: 490 000 kr

Organisationsförändringar
* Uppgradering system, ökade kostnader om 300 000 kr
* Miljö- och hållbarhetsstrateg, ökade kostnader om 600 000 kr
* Organisationsförändring, ökade kostnader om 540 000 kr

Total besparing på kommunstyrelsen: 1220 000 kr. Besparingarna får genomslag redan 2020 
med fullt utslag år 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutade i samband resultat- och ekonomisk plan REP 
2020-2023 att nedsjutera kommunens totala budget med 1500 tkr rörande administration. 
Kommunledningsgruppen har identifierat besparingsåtgärder inom kommunstyrelsens samt 
kultur- och folkhälsonämndens verksamheter. Kommunstyrelsen fattar beslut för de 
effektiviseringar som rör kommunstyrelsen och kultur- och folkhälsonämnden för de som rör 
dess verksamhet. I samband med effektivisteringen genomförs också en 
organisationsförändring av kommunledningskontoret.

Totalt föreslås det besparingar om 1730 tkr för år 2021 var av 1220 tkr finns inom 
kommunstyrelsens verksamhet och 510 tkr finns inom kultur- och folkhälsonämndens 
verksamhet.

Förändringarna kommer genomföras under 2020 och förväntas ge full effekt under 2021. De 
besparingar som sker under innevarande år är redan medräknad i årets prognos.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse effektivisering administration
 Förhandlingsprotokoll MBL § 11
 Förhandlingsprotokoll MBL § 11
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 Förhandlingsprotokoll, stadigvarande förflyttning
 §180 KS Effektiviseringar administration

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra en effektivisering av kommunledningskontoret, 
vilken innefattar följande åtgärder/organisationsförändring:

Besparingar
* Tjänsten som digitaliseringschef tas bort, besparing 2021: 880 000 kr
* En tjänst som controller tas bort, besparing 2021: 600 000 kr
* Besparing på administration 2021: 240 000 kr
* Trainee tas bort, besparing 2021: 450 000 kr
* Tjänst KC, besparing 2021: 490 000 kr

Organisationsförändringar
* Uppgradering system, ökade kostnader om 300 000 kr
* Miljö- och hållbarhetsstrateg, ökade kostnader om 600 000 kr
* Organisationsförändring, ökade kostnader om 540 000 kr

Total besparing på kommunstyrelsen: 1220 000 kr. Besparingarna får genomslag redan 2020 
med fullt utslag år 2021.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på miljö- och hållbarhetsstrateg. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§202

Överenskommelse om samverkan - DUA 
(2020 KS0350)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan – DUA.
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har, tillsammans med Falkenbergs och Laholms kommuner, ansökt om och 
blivit beviljade medel för att utarbeta en överenskommelse om samverkan i enlighet med av 
DUA framtaget dokument ”Lokal överenskommelse om samverkan mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen”.

Kommuner som beviljats medel ska senast den 30 oktober 2020 inkomma till delegationen 
med en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen, utformad i enlighet med villkoren i 
utlysningen.

Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet och målgruppen som omfattas är de individer som 
för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både kommun och 
Arbetsförmedlingen.

Tjänstepersoner från kultur- och folkhälsokontoret har medverkat i framtagandet av 
överenskommelsen.

Handlingar i ärendet
 §42 TU Överenskommelse om samverkan - DUA
 Tjänsteskrivelse överenskommelse om samverkan - DUA
 Bilagor DUA
 Delegationen för unga och nyanlända - överenkommelse

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan – DUA.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till tillväxtsutskottets förslag till beslut

Paragrafen är justerad
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§203

Säsongsvaccin mot influensa till anställda 
(2020 KS0363)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ersättning, mot uppvisande av kvitto, till medarbetare i 
Hylte kommun som inom primärvårdens regi vaccinerar sig mot säsongsinfluensan till och 
med februari 2021.
 
Kommunstyrelsen beslutar också att vaccinationskostnaden om 280 kr per vaccination 
finansieras via kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet
Folkhälsomyndigheten har 3 september 2020 uppdaterat sina rekommendationer om 
influensavaccination, säsongsinfluensa, till riskgrupper. Bland annat rekommenderas 
influensavaccination av vård och omsorgspersonal, exempelvis personal inom särskilda 
boenden och hemtjänst. Anledningen är att vaccination mot influensa är särskilt viktig under 
pågående pandemi för att skydda personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka i influensa 
men också för att säkerställa personalförsörjningen. För Hyltes del kommer organisationen 
genomföra vaccination för omsorgspersonal i samverkan med kommunens folkhälsovård.

Under pandemins första månader var sjukfrånvaron kraftigt högre i flera verksamheter. Med 
en kraftig säsongsinfluensa i kombination med pågående pandemi finns en betydande risk för 
svårigheter att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Med anledning av detta bedömer 
kommunledningskontoret det som viktigt att uppmuntra alla medarbetare att vaccinera sig mot 
säsongsinfluensa. Det gör att kommunen i egenskap av kommunens största arbetsgivare tar ett 
aktivt ansvar för att bromsa smittspridning i samhället. För att få brett genomslag för 
vaccinering föreslås medarbetare som vaccinerar sig inom primärvården få ersättning för 
vaccinationskostnaden. Erbjudandet omfattar samtliga medarbetare oavsett anställningsform. 
Ersättning kommer att betalas ut till medarbetare i efterhand mot uppvisande av kvitto. 
Kommunstyrelsens reserv föreslås nyttjas för att täcka kostnaden för att ersätta medarbetares 
vaccination om 280 kr/vaccination.
 
I samband med ärendet ger Emma Gröndahl, kommunchef, en information om läget kring 
Covid19-pandemin i Hylte kommun. 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Ersättning till personal för influensavaccination

Beslutet skickas till 
Personalenheten
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Paragrafen är justerad
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