
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

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

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-02-16
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), 
Stina Isaksson (SD) (Digitalt) §§4-20, Tommy Edenholm (KV) (1:e vice 
ordförande), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), 
Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt) §§3-20, Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan 
Bengtsson (C) (Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt)  ersätter Hanna Kjellin (S), 
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)  ersätter Thomas Flystam (SD), Fredrik Engberg 
(L) (Digitalt) §§1-2 ersätter Bengt-Åke Torhall (L), Jennie Cederholm Björklund 
(C) (Digitalt) §§1-3 ersätter Stina Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Malin Thydén-Kärrman (S) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt) §§3-20
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§3-20
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt) §§4-20

Övriga närvarande Lars Tingsmark (Tf kommunchef)
Jenny Hagesjö (Kanslichef)
Susanne Ohlsson (Utredare)
Linda Backsten (Kommunsekreterare)
Stina Isaksson (SD) §3

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

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-20
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare

§2 Godkännande av ärendelista

§3 Information och rapporter

§4 Meddelanden

§5 Delegeringsredovisning 2021

§6 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 - Workshop

§7 Revidering ordförandeinstruktion

§8 Revidering lokala ordningsföreskrifter

§9 Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk

§10 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028

§11 Nyckeltal för Hylte kommun

§12 Svar på motion - Viltkött

§13 Exploateringsbudget 2021

§14 Markbyte (försäljning/köp) del av Skravelsbo x:x Skravelsbo x:x m.fl. / Del av Nyebro x
:x

§15 Remiss En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)

§16 Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1

§17 Omlastningsyta  för mat- och restavfall

§18 Tillsättning av tillförordnad personalchef

§19 Fyllnadsval - representant från kommunstyrelsen i lokala folkhälsorådet.

§20 Fyllnadsval - ersättare tillväxtutskottet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare 
(2021 KS0018)

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

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan.
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att: kommunstyrelsen godkänner ärendelistan
Krister Mattsson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquist (S) 
yrkande.

Anna Roos (C) yrkar att: ärendet om julgåva lyfts in i ärendelistan.
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos (C) yrkande.
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Ross (C) yrkande.
Krister Mattson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquist (S) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Anna Roos yrkande. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.

- Den som röstar enligt Ronny Löfquists yrkande röstar JA.
- Den som röstar enligt Anna Roos yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Reservation
Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Ewa Gunnarsson (SD), Anna Roos (C), 
Jenny Cederholm-Björlund (C) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §2
Ärende: Godkännande av ärendelista,  2021 KS0019

Omröstningslista(or)
Godkänna ärendelistan eller bifalla yrkandet om att lyfta in ärendet om julgåva

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Jennie Cederholm Björklund (C), ersättare X
Resultat 6 5 0

6 / 38



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Information och rapporter 
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
 
Utvärdering krisledning
Fredrik Sörlin, mPowerment, informerade om delutvärderingen av Hylte Kommuns 
krishantering av coronapandemin.

Internkontroll kommunstyrelsen - information och workshop
Jenny Johansson, utvecklingsledare kultur- och folkhälsokontoret, informerade om 
internkontrollplan och höll i en workshop som en del av framtagandet av en ny 
internkontrollplan för kommunstyrelsen. 

Arbetet med Covid-19 i kommunen
Therése Reuter, kommunens stabschef, informerade om lägesbilden i Sverige, Halland och 
Hylte kommun samt vilka uppdrag staben jobbar med.

Bokslut 2020 - Hylte kommun
Lars Tingsmark, ekonomichef, presenterade bokslutet för 2020.

Ny omlastningsyta Borabo
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerade kring investeringen för omlastningsyta Borabo. 
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsen 16 februari 2021

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Meddelanden 
(2021 KS0021)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet
 Protokoll KF 2020-11-19
 Protokoll KF 2020-12-10
 Protokoll KF 2021-01-28

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Delegeringsredovisning 2021 
(2021 KS0051)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa med 
den redaktionell ändringen.

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

Håkan Bengtsson (C) uppmärksammade kommunstyrelsen på redaktionell ändring i 
"Delegeringsbeslut anställningar januari 2021". Ann-Carin Asterberg är anställd av Christer 
Grähs.

Handlingar i ärendet
 Ordförandebeslut Revidering av sammanträdestider
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Remiss av hemsjukvårdsöverenskommelsen

 
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 - Workshop 
(2021 KS0050)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av workshopen och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
arbeta vidare med förslag till internkontrollplan

Beskrivning av ärendet
Vi dagens sammanträde genomfördes en workshop som start på arbetet med att ta fram en ny 
internkontrollplan för 2021.
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar följande beslutstext: Kommunstyrelsen har tagit del av workshopen 
och ger kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med förslag till 
internkontrollplan
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad

10 / 38



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Revidering ordförandeinstruktion 
(2020 KS0345)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ordförandeinstruktion enligt 
förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret fick i maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta
fram ett förslag på en ny ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad som ingår i
ordförandes och vice ordförandes uppdrag.

Kommunledningskontoret har sett över andra kommuners styrdokument och tagit fram förslag
till ändringar i Hylte kommuns ordförandeinstruktion.

Ändringarna innebär att uppgifterna för ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande förtydligas
och att fördelningen dem emellan klargörs något. Vidare föreslås en ny rubrik. Utifrån en
jämförelse med bl.a. andra kommuner föreslås inga ytterligare ändringar.

Det kan vidare konstateras att uppgifter för ordföranden även framgår av andra styrande
dokument, exempelvis i arbetsordning för nämnder och styrelse.

Handlingar i ärendet
 §199 KSAU Revidering ordförandeinstruktion
 Tjänsteskrivelse Revidering ordförandeinstruktion
 Ärendebeskrivning Revidering ordförandeinstruktion
 Förslag ändringar Ordförandeinstruktion
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 130 (2018-05-08)

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad ordförandeinstruktion enligt 
förslag.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Revidering lokala ordningsföreskrifter 
(2019 KS0332)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera lokala ordningsföreskrifter enligt
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg i § 13:
- Förbudet gäller inte vid uthyrning av kommunala lokaler då serveringstillstånd inte krävs
för att alkoholservering sker i samband med privat fest vid enstaka tillfällen för i förväg
bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad än inköpskostnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 21 maj 2019 att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat utifrån den nya tobakslagen.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2020 att ordningsföreskrifterna skulle 
skickas på remiss till kommunens nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder och 
polismyndigheten i Väst samt Länsstyrelsen i Hallands län innan antagande.
 
Svar har inkommit från kultur- och folkhälsonämnden (KFN), barn- och ungdomsnämnden 
(BUN), omsorgsnämnden (ON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN), kommunala 
tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och Länsstyrelsen i Hallands län.
 
Länsstyrelsen i Hallands län avstår från att yttra sig med hänvisning till att den ska granska 
föreskrifterna efter att de antagits eller ändrats.
 
Utifrån remissvaren har förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter justerats. I bilaga 
finns en sammanställning av remissvaren och vilka förslag till förändringar svaren medfört.
 
Utöver språkliga och redaktionella förändringar förslås härefter i huvudsak följande 
förändringar.
 
Viss förändring i och tillägg till 9 § gällande markiser, flaggor, skyltar, vegetation m.m. sker 
bl.a. på sätt att även vegetation nu regleras.
 
I 13 § läggs Skateparken i Hyltebruk och Gästabudsparken i Torup till som platser gällande 
förbud för förtäring av alkohol.
 
I 15 § tas uppräkningen av vilka badplatser som omfattas av campingförbud bort. De är ändå 
inräknade eftersom de i 3 § likställs med offentlig plats.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vissa förändringar föreslås även gällande hundar, se förslag 16-18 §§. Detta bl.a. utifrån att 
Falkenbergs pastorat skickat in ett önskemål om att hundar ska vara tillåtna på pastoratets 
begravningsplatser och att även Hyltebruks pastorat, har ställt sig positiva till att tillåta hundar 
på begravningsplatser.
 
Ingen förändring med anledning av tobakslagen föreslås. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt 
remissvar skrivit att det inte är lagligen möjligt att reglera tobaksrökning genom 
ordningsföreskrifter. Kommunledningskontoret instämmer.
 
Kommunledningskontoret fick vid arbetsutskottets sammanträde 1 december 2020 i uppdrag 
att till kommunstyrelsens sammanträde 15 december titta på en formulering så att alkohol kan 
tillåtas i kommunens lokaler när de används som evenemangslokal. Detta har 
kommunledningskontoret gjort. Kommunledningskontoret har även gjort de redaktionella 
ändringar som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 15 december för att arbeta om § 
13 så att alkohol kan tillåtas i kommunens lokaler när de används som evenemangsloka 
utifrån de intentioner som diskuterades på sammanträdet. 

Handlingar i ärendet
 §8 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §236 KS Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §194 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 Ärendebeskrivning - 13 § alkoholförtäring
 Tjänsteskrivelse revidering av lokala ordningsföreskrifter
 Sammanställning av remissvar på revidering av lokala ordningsföreskrifter
 Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Hylte kommun förslag
 §11 KTR Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 §12 KPR Remiss Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §58 SBN Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 §51 ON Remiss Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §75 BUN Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §78 KFN Svar på remiss revidering lokala ordningsföreskrifter
 Yttrande 2020-06-11 förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter, 213-4292-20 

Länsstyrelsen Halland
 §91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera lokala ordningsföreskrifter enligt
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg i § 13:
- Förbudet gäller inte vid uthyrning av kommunala lokaler då serveringstillstånd inte krävs
för att alkoholservering sker i samband med privat fest vid enstaka tillfällen för i förväg
bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad än inköpskostnad.
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2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar:
- att uppdatera § 12 i dokumentet "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun
till följande: "Det krävs tillstånd från polismyndigheten för att samla in pengar i bössor eller
likande. Det krävs inget tillstånd om insamlingen utgör led i tillståndpliktig
allmän sammankost eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs oavsett om de insamlade
pengarna avses gå till föreningsverksamhet, välgörande ändamål eller om de ska betraktas
som en personlig gåva till insamlaren.
- att Hylte kommun i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter inför ett förbud mot tiggeri
på offentlig plats samt på offentligt område som kommunen jämställt med sådan plats, i
enlighet med 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

Stina Isaksson (SD) yrkar om följande tillägg:
I väntan på nationella riktlinjer införa i Hylte lokala ordningsföreskrifter texten "Böneutrop 
via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet då
det av det omgivande samhället kan upplevas som störande samt kulturellt och religiöst 
polariserande.

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att revidera de 
lokala föreskrifterna enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om tiggeri. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.

- Den som röstar för att avslå Stina Isakssons yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 7 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att avslå Stina Isakssons yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.

Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande 
om böneutrop. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Den som röstar för att avslå Stina Isakssons yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 7 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att avslå Stina Isakssons yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till 
förmån för Stina Isakssons yrkanden

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §8
Ärende: Revidering lokala ordningsföreskrifter,  2019 KS0332

Omröstningslista(or)
Avslag eller bifall tiggeriförbud i lokala ordningsföreskrifter

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 7 4 0

Avslag eller bifall förbud mot böneutrop lokala ordningsföreskrifter

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 7 4 0

16 / 38



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk 
(2020 KS0410)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har bytt ut vattenledningen från Torup till Rydöbruk eftersom den
var gammal och behäftad med ett stort antal läckor.

Samtidigt passade samhällsbyggnadsnämnden på att förlägga en spillvattenledning med
samma sträckning, vilket möjliggjorde en nedläggning av det slitna avloppsreningsverket i
Rydöbruk.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran, utan
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna slutredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde 2 mars 2021 
kommunledningskontoret i uppdrag att leta upp beslut om att förbereda för gång- och 
cykelväg i samband med projektet överföringsledning. Jenny Hagesjö, kanslichef, redogjorde 
muntligt för arbetet med att leta efter detta beslut men kommunledningskontoret kunde dock 
inte hitta det.

Handlingar i ärendet
 §7 KSAU Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
 Tjänsteskrivelse - slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
 §87 SBN Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
 Slutredovisning överföringsledning Rydöbruk-Torup

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Paragrafen är justerad
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§10

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028 
(2020 KS0411)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta
- att godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga,
och som träder i kraft från och med den 1 april 2021
- att Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare
överenskommelser om hemsjukvård.

Beskrivning av ärendet
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens
bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid.
Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan
kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att
tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i
hemsjukvården. Hemsjukvården i Halland har hittills varit reglerat i två olika
överenskommelser: ett avtal som reglerar ekonomiska åtaganden mellan region och
kommuner och en överenskommelse som reglerar själva verksamheten. Dessa två avtal har
haft olika löptider vilket upplevdes av samtliga parter som olyckligt och som regelbundet
ledde till nya, tidskrävande omförhandlingar.

Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av en gemensam arbetsgrupp av representanter för
kommuner och region och som sammanknyter både ekonomisk överenskommelse och
principer för samarbetet i ett dokument med en löptid som sträcker sig över 8 år. I jämförelse
med tidigare dokument är denna överenskommelse medvetet kortfattad. Syftet enligt den nya
överenskommelsen: Viljeinriktningen med överenskommelsen är att vi fokuserar på
individens behov framför gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner
på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Överenskommelsen ska stärka och
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett
tryggt och självständigt liv för individen. En förtroendefull och öppen dialog mellan
kommunerna och regionen är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens
gemensamma utmaningar. I överenskommelsen regleras kommunernas uppdrag att 
tillhandahålla hemsjukvård för länets invånare och reglerar finansieringen av den del av
hemsjukvården i Halland som regionen överlämnar till kommunerna.

Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 och till och med 2028-12-31.
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga
kommunfullmäktige i Halland genom beslut som vinner laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Regionen ersätter kommunerna i Halland, för det övertagna hemsjukvårdsuppdraget, med
ersättningsbeloppet 140 mnkr utifrån år 2019 som bas. Ersättningsbeloppet per
kommun justeras årligen från och med år 2019 som bas genom uppräkning med
Omsorgsprisindex (OPI) samt justering med demografisk effekt per kommun (enligt bilaga).

Handlingar i ärendet
 §6 KSAU Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
 §5 ON Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 -2028
 Tjänsteskrivelse från Region Halland Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Missiv - Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Förslag Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Remiss av hemsjukvårdsöverenskommelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta
- att godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga,
och som träder i kraft från och med den 1 april 2021
- att Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare
överenskommelser om hemsjukvård.

 
Yrkande
Anna Roos (C), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Tommy 
Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Paragrafen är justerad
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§11

Nyckeltal för Hylte kommun 
(2020 KS0365)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta KF-nyckeltalen enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Styrmodellen kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder och styr kommunen mot
god ekonomisk hushållning. Hylte kommuns styrmodell bygger på resultatstyrning.
Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr kommunen utifrån de mål som de sätter
upp och de kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska uppnå. Kommunfullmäktige
har med utgångspunkt i kommunens styrmodell beslutat om såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Bifogad handling redogör förslag på revidering av KF nyckeltal till 2021 och framåt samt
plan för finansiella nyckeltal perioden 2021-2024.

Handlingar i ärendet
 §9 KSAU Nyckeltal för Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse – Nyckeltal KF 2021 och framåt
 Sammanställning nyckeltal KF 2021 och framåt ny
 §212 KS Nyckeltal för Hylte kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta KF-nyckeltalen enligt bilaga.
 

Paragrafen är justerad
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§12

Svar på motion - Viltkött 
(2020 KS0286)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
- att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Roos (C) och Lennart Ohlsson (C) att
vildsvin, rådjur och älg skulle kunna vara en stor tillgång för matutbudet i vår kommun,
samtidigt som jägarna gör en stor samhällsinsats genom att reducera mängden vilt. Vidare
skulle kommunens verksamheter kunna få kvalitativ mat och samtidigt bidra till en minskad
skadegörelse som vildsvinen och även annat vilt utsätter samhället för.

Motionen föreslår i sin helhet:
- att Hylte kommun ser över upphandlingar så att man kan börja servera vildsvinskött och
eventuellt annat vilt i våra verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 september 2020, § 127, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som ska vara inlämnat till kommunledningskontoret
senast den 26 mars 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden skriver att viltkött ska upphandlas tillsammans med Laholms
kommun men i dagsläget är deras ledning inte eniga. Först nästa år kan
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med dem servera viltkött vid enstaka tillfällen från
någon lokal leverantör. Utmaningarna är att få nämndens matgäster att uppskatta viltkött 
samt hur nämnden säkert kan upphandla när-jagat och om nämnden kan köpa slakt, till ett
acceptabelt pris.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag på
svar till motion, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Handlingar i ärendet
 §10 KSAU Svar på motion - Viltkött
 Tjänsteskrivelse Svar på motion om viltkött
 §97 SBN Motion Viltkött - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion Viltkött på remiss
 Motion - Viltkött
 §127 KSAU Motion Viltkött - på remiss
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 §84 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med de
åtgärder som redan företas och som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens svar.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Stina Isaksson (SD) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig arbetsutskottets förslag. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Anna Roos yrkande. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.

- Den som röstar för att avslå Anna Roos yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Anna Roos yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att bifalla Anna Roos yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §12
Ärende: Svar på motion - Viltkött,  2020 KS0286

Omröstningslista(or)
Avslag eller bifall till motion om viltkött

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 5 6 0
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§13

Exploateringsbudget 2021 
(2021 KS0042)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- att ge kommunstyrelsen tillåtelse om markförvärv om maximalt tre miljoner kr per objekt.
- att tilldela kommunstyrelsen tio miljoner kr för markförvärv.
- att tilldela kommunstyrelsen sex miljoner kr för exploateringsprojekt.
- att tilldela kommunstyrelsen två miljoner kr till nya detaljplaner.

Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut om REP 2021-2024 avseende investeringar för kommande år 
finns ingen budget för exploateringsutgifter. Under 2021 och kommande år finns planer för 
exploatering av områden inom Hylte kommun. Det finns även pågående diskussion och 
förstudier kring vissa tilltänkta exploateringsprojekt som möjligen kan fullföljas. Det som styr 
utformningen och möjligheterna till exploatering är intresset för markägare och intresset för 
marknaden att bygga bostäder eller industrier.

För att möjliggöra en fortsatt utveckling av Hylte kommun föreslås att kommunstyrelsen 
tilldelas investeringsmedel för markförvärv investeringsmedel för att arbeta fram detaljplaner 
samt arbeta vidare med planerade och beslutade exploateringsprojekt. När kommunstyrelsen 
beslutat om markförvärv, exploateringsområden eller nya detaljplaner överförs medel till 
samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet.

Enligt beslutad delegering från kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutanderätt att 
köpa, försälja, riva, byta, expropriera (tvångsinlösa) eller, med stöd av plan- och bygglagen, 
lösa in fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt. Detta ska ske inom den kostnadsram 
och de riktlinjer för belopp och villkor i övrigt som kommunfullmäktige fastställt.

Handlingar i ärendet
 §9 TU Exploateringsbudget 2021
 Tjänsteskrivelse - Exploateringsbudget 2021

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- att ge kommunstyrelsen tillåtelse om markförvärv om maximalt tre miljoner kr per objekt.
- att tilldela kommunstyrelsen tio miljoner kr för markförvärv.
- att tilldela kommunstyrelsen sex miljoner kr för exploateringsprojekt.
- att tilldela kommunstyrelsen två miljoner kr till nya detaljplaner.
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Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar att mindre justeringar av befintliga planer beslutas av 
kommunstyrelsen och nya detaljplaner beslutas av kommunfullmäktige.
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Håkan Bengtssons yrkande.
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Håkan Bengtssons yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt tillväxtutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.

- Den som röstar för att avslå Håkan Bengtssons yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Håkan Bengtssons yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att avslå Håkan Bengtssons yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) 
och Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för Håkan Bengtssons yrkande.
 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §13
Ärende: Exploateringsbudget 2021,  2021 KS0042

Omröstningslista(or)
Bifall eller avslag yrkande om beslut kring detaljplaner

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 6 5 0
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§14

Markbyte (försäljning/köp) del av Skravelsbo x:x Skravelsbo x:x 
m.fl. / Del av Nyebro x:x 
(2021 KS0038)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om:
- att markbyte, del av Skravelsbo x:x och Skravelsbo x:x/del av Nyebro x:x, genomförs
- att Hylte kommun erhåller en ersättning om 16000 kr i bytesaffären. 

Beskrivning av ärendet
Ett nyttjanderättsavtal upprättades 2017-05-03, med avseende om fastighetsreglering, mellan 
Hylte kommun och XX, där båda är jordägare/nyttjanderättshavare. Hylte 
kommun ägo därmed rätt att på upplåten del av Nyebro x:x anlägga och drifta en 
sedimentbassäng för dagvatten i och med exploatering av industrimarken. XX har 
på rätt av upplåten del av Skravelsbo x:x bedriva skogsbruk.

Genom fastighetsreglering avser parterna gör omreglering så att viss del av fastigheten 
Nyebro x:x tillfaller Hylte kommun och del av Skravelsbo x:x och Skravelsbo x:x (där x:x 
tillkommit i förslag 2) tillförs fastigheten Nyebro x:x.

Enligt 1 § äger vardera part rätt till att ensamt nyttja den del som genom överenskommelse 
om fastighetsreglering ska tillfalla per fastighet. Se förslag 1.

Enligt tidigare överenskommelse skall kostnaden för förrättningen betalas av Hylte kommun. 
Vilket enligt förrättningslantmätare, uppskattningsvis kan hamna mellan 40 000 – 50 000 kr, 
men kan också bli lägre. Framförallt i förslag 2 där man följer vattendraget (en naturlig gräns) 
och ej behöver ut och mäta i fält. Enligt förrättningslantmätare är förslag 1 ett olämpligt 
alternativ då det bildas områden som inte går att bruka utan avtal. ”En ej genomtänkt 
skrivborsprodukt”.

I förslag 2 tillfaller del av Skravelsbo x:x och Skravelsbo x:x fastigheten Nyebro x:x om 
3,57 ha. Del av fastigheten Nyebro x:x som tillfaller Hylte kommun utgör 2,92 ha. En diff om 
0,65 ha motsvarande 16 200 kr vilket ska betalas till Hylte kommun. Områdena har värderats 
av Skogsmark.

Handlingar i ärendet
 §7 TU Byte av mark, del av Skravelsbo x:x  Skravelsbo x:x m.fl. / Del av Nyebro x:x
 Markbyte (försäljning/köp), del av Skravelsbo x:x m.fl. / Del av Nyebro x:x

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
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- att kommunstyrelsen beslutar om markbyte, del av Skravelsbo x:x och Skravelsbo x:x/del 
av Nyebro x:x.
- att Hylte kommun erhåller en ersättning om 16000 kr i bytesaffären. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§15

Remiss En utvecklad organisation för lokal statlig service – 
slutredovisning (Ds 2020:29) 
(2020 KS0412)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande och överlämnar det till 
Finansdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har låtit utreda hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan 
utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler 
myndigheter bör knytas till samverkan. I december 2020 lämnade utredningen sin 
slutredovisning ”En utvecklad organisation för lokal statlig service” (Ds 2020:29). 
Finansdepartementet har skickat promemorian på remiss och önskar få svar senast 26 februari 
2021. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans.

För att beakta de demografiska och geografiska variationerna har utredningen analyserat 
lämpliga platser för nya servicekontor utifrån behoven i fyra olika områdeskategorier. Det 
handlar om gles- och landsbygd, orter som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig 
verksamhet, storstadsområden samt socialt utsatta områden. Utredningen föreslår följande 
användning av de medel som finns tillgängliga för att öppna nya servicekontor:

- 15 kontor i kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbat av nedläggningar av 
annan statlig verksamhet. Det bör handla om sju små kontor (i Boden, Finspång, Laholm, 
Nynäshamn, Stenungsund, Sölvesborg och Östhammar) och åtta flexikontor (i Askersund, 
Borgholm, Filipstad, Lysekil, Nordmaling, Tingsryd, Ånge och Åre).
- 2-3 ytterligare kontor (av mellanstorlek) i de mer centrala delarna av storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Malmö.
- 11 kontor i socialt utsatta områden (med en blandning av mellanstora och små kontor). Det 
bör handla om ett kontor vardera i dels de tre storstadsområdena Stockholm (inklusive vissa 
grannkommuner), Göteborg och Malmö, dels i Eskilstuna, Helsingborg, Jönköping, 
Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Växjö.

Utredningen ser goda skäl att eftersträva att fler myndigheter inleder servicesamverkan med 
Statens servicecenter och föreslår att samverkan bör initieras avseende viss allmän service 
mellan Statens servicecenter och CSN respektive Kronofogdemyndigheten.

Handlingar i ärendet
 §12 TU Svar på promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service
 Tjänsteskrivelse svar på promemoria En utvecklad organisation för lokal statlig 

service
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 Svar på promemoria En utvecklad organisation för lokal statlig service
 En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning Ds 2020:29
 E:post Remiss av DS 2020:29  En utvecklad organisation för lokal statlig service - 

slutredovisning - Svar senast 26/2 2021
 Remiss av DS 2020:29  En utvecklad organisation för lokal statlig service - 

slutredovisning - Svar senast 26/2 2021

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
- att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och överlämnar det till Finansdepartementet.

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet

Paragrafen är justerad
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§16

Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1 
(2021 KS0039)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att bevilja positivt planbesked för Torups Djäknebol 1:1.
- att primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
- att planen planeras att antas under 2022.
- att använda den nya planområdeskartan som togs fram på uppdrag av tillväxtutskottet, med 
en sträckning av området fram till järnvägen.

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

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande ny 
detaljplan för planläggning av ett verksamhetsområde på fastigheten Torups Djäknebol 1:1, 
en sammanlagd yta om 72 483 kvm.

Fastigheten ligger delvis inom detaljplanelagt område, plannummer 524. Södra delen av 
området är detaljplanelagt för fristående hus, park och väg. Detta har inte realiserats, det finns 
ingen befintlig bebyggelse på fastigheten. Fastigheten består av växtlighet i dagsläget.

Planområdet följer den naturliga fastighetsgränsen längs med de omkringliggande vägarna i 
söder, väster och öster och ån i norr.

Detaljplanen skulle innebära ett lämpligt skyltläge längs med Nissastigen, med enkelhet att 
koppla på befintlig väg. Kommunen är markägare.

Handlingar i ärendet
 §6 TU Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
 Ny planområdeskarta - Djäknebol 1:1
 Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
 Djäknebol 1:1 planområdeskarta - utkast

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
- att kommunstyrelsen att bevilja positivt planbesked för Torups Djäknebol 1:1.
- att primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
- att planen planeras att antas under 2022.

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.
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Till kommunstyrelsens sammanträde tar plan- och byggenheten reda på ifall tomtgräns för 
kommunens mark går ända ut till järnvägen eller ej. 

 
Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar:
- att man uppdras i planarbetet att ta hänsyn till hembygdsgården i Torup.
- att man uppdras i planarbetet belysa hur ny sträckning av väg 150 skall dras vid Torup.

Anna Roos (C) yrkar att den nya planområdeskartan som togs fram på uppdrag av 
tillväxtutskottet, med sträckning för området fram till järnvägen, tas in i ärendet.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Anna Roos (C) önskar en redaktionell förändring där det står att det är "del av Torups 
Djäknebol 1:1". Kommunstyrelsen beslutade att göra denna förändring i beslutet.

Ajournering: 11:10 - 11:20
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt tillväxtutskottets förslag till 
beslut, med den redaktionella ändringen. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt tillväxtutskottets förslag.

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Anna Ross yrkande om nytt 
planområde. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Roos yrkande.

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande om att man 
i planarbetet belysa hur ny sträckning av väg 150 skall dras vid Torup. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen avslår Håkan Bengtssons yrkande.

Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar för att avslå Håkan Bengtssons yrkande röstar JA.
- Den som röstar för att bifalla Håkan Bengtssons yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster, 3 NEJ-röster och 2 AVSTÅR finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat att avslå Håkan Bengtssons yrkande. Omröstningsresultat finns 
som bilaga till protokollet.

Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande att man 
uppdras i planarbetet att ta hänsyn till hembygdsgården i Torup. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande.
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Reservation
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån 
för Håkan Bengtssons yrkande om väg 150.

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §16
Ärende: Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1,  2021 KS0039

Omröstningslista(or)
Avslag eller bifall  belysa ny sträckning väg 150

Ledamot Ja Nej Avstår
Ronny Löfquist (S), ordförande X
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X
Krister Mattsson (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 6 3 2
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§17

Omlastningsyta  för mat- och restavfall 
(2021 KS0083)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätt 5 700 000 kr i investeringsbudget 
2020 och 2021 avseende omlastningsyta Borabo

Beskrivning av ärendet
I maj 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att begära medel investeringsmedel för 
deponi om totalt 5 miljoner kronor för projektering och utförande av en ny omlastningsyta för 
kommunalt mat-och restavfall under 2020.

Överlåtelseavtalet, upprättat i december 2017 mellan Stora Enso och Hylte kommun 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 behövde en ny omlastningsyta vara i drift hösten 2020 vilket 
medförde behov av investering.

I budgeten för 2020 avsattes 500 tkr för projektering av området. Begäran om resterande 
medel för genomförandet av omlastningsytan har inte fullföljts av 
kommunledningskontoret. Under 2020 har omlastningsytan färdigställts till en 
investeringsutgift om 5 216 392 kronor. Det som återstår inför 2021 är besiktning och vissa 
mindre arbeten.

Investeringen avseende omlastningsytan finansieras via kommunens likviditet/lån och betalas 
av via de taxor och avgifter som betalas av hushållens abonnenter inom ramen för de av 
kommunfullmäktige beslutade regler för avskrivningar och kapitalkostnader.
 

Handlingar i ärendet
 Tjänssteskrivelse Budget för omlastningsyta Borabo

Paragrafen är justerad
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§18

Tillsättning av tillförordnad personalchef 
(2021 KS0080)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kjell Thoresson som tillförordnad personalchef under 
perioden från det att nuvarande personalchef avslutar sitt uppdrag till dess att ny personalchef 
tillträder.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun ska påbörja rekrytering av ny personalchef, och under perioden som 
nuvarande personalchef avslutar sitt uppdrag till dess att ny personalchef tillträder föreslås 
nuvarande förhandlingsansvarig, Kjell Thoresson, utses som tillförordnad personalchef.

Förhandling har genomförts och protokoll finns bifogat. Arbetstagarorganisationerna har inget 
att erinra mot arbetsgivarens förslag.

Handlingar i ärendet
 Tillsättning av tillförordnad personalchef
 Protokoll-MBL§11-Personalchef-2021-02-11
 Protokoll-MBL§11-Personalchef-2021-02-10

Paragrafen är justerad
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§19

Fyllnadsval - representant från kommunstyrelsen i lokala 
folkhälsorådet. 
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med beslut till kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Johnny Winther (SD) har blivit befriad från sitt uppdrag som representant från 
kommunstyrelsen i lokala folkhälsorådet. Kommunstyrelsen behöver därför genomföra ett 
fyllnadsval för uppdraget.
 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) återkommer med förslag på representant till kommande sammanträde 
med kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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§20

Fyllnadsval - ersättare tillväxtutskottet 
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunstyrelsen utser Kerstin Alexén (SD) som ersättare i tillväxtutskottet för resten av 
mandatperioden.

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

Paragrafen är justerad
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