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Mötesdatum
2021-03-23

Kommunstyrelsen

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos Nina Larsson

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-23
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet - Nissan kl. 08:00-16:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt) 
§§21-37, §§39-54, Stina Isaksson (SD) (Digitalt) §§21-22, §§50-53, Tommy 
Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) (Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), 
Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt) §§23-49, §§52-54, Håkan Bengtsson (C) 
(Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt)  ersätter Hanna Kjellin (S), Erika Erlingson 
(C) §38 ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) pga jäv, Johnny Winther 
(SD) (Digitalt), Bo Wahlén (V) (Digitalt)  ersätter Lisa Mogren (V), Ewa 
Gunnarsson (SD) (Digitalt) §§23-49, §54, Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§21-
22, §§50-51 ersätter Bengt-Åke Torhall (L), Jennie Cederholm Björklund (C) 
(Digitalt)  ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare Erika Erlingson (C) §§21-37, §§39-54
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt) §§21-22, §§50-53
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§23-49, §§52-54

Övriga närvarande Jenny Hagesjö (kanslichef) §23
Lars Tingsmark (tf kommunchef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Alice Risenfors (kommunjurist)
Tove Olsson (utveckling- och hållbarhetschef)
Maria Hedin (S) (barn- och ungdomsnämnden) §50
Per-Yngve Bengtsson (S) (barn- och ungdomsnämnden) §50
Malin Svan (C) (barn- och ungdomsnämnden) §50
Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) §50
Birgitta Årzén (S) (kultur- och folkhälsonämnden) §51
Maj Brodin Johansson (M) (kultur- och folkhälsonämnden) §51
Jenny Johansson (utvecklingsledare) §51
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) §51
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gunnel Johansson (S) (omsorgsnämnden) §52
Maria Johansson Arnström (S) (omsorgsnämnden) §52
Rolf Kenneryd (C) (omsorgsnämnden) §52
Berit Svensson Winbladh (omsorgschef) §52
Jörgen Lövgren (enhetschef) §52
Lena Borg (enhetschef) §52
Annika Stenbäck (enhetschef) §52
Anders Moberg (controller) §52
Lars Sundberg (S) (stiftelsen Hyltebostäder) §53
Ann-Christin Wendpaap (S) (stiftelsen Hyltebostäder) §53
Kristine Bengtsson (Hyltebostäder) §53
Charlotta Lindahl (Hyltebostäder) §53
Malin Thydén Kärrman (S) (samhällsbyggnadsnämnden) §54
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §54

Utses att justera Anna Roos
Nina Larsson

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§21-54
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ÄRENDELISTA
§21 Val av justerare

§22 Godkännande av ärendelista

§23 Information och rapporter

§24 Meddelanden 2021

§25 Delegeringsredovisning 2021

§26 Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp

§27 Bokslut 2020 kommunstyrelsen

§28 Bokslut 2020 räddningsnämnden

§29 Detaljbudget kommunstyrelsen 2021

§30 Detaljbudget räddningsnämnden 2021

§31 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020

§32 Internkontrollplan räddningsnämnden 2020

§33 Ombudgetering investeringar

§34 Revidering av delegeringsordning

§35 Firmatecknare

§36 Försäljning av Prästgården Kinnared

§37 Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults Bygdegård

§38 Tågdagarna i Landeryd 2021

§39 Avtal padelhall - juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan Unnaryds GoIF och 
kommunen

§40 Remiss Regional vattenförsörjningsplan

§41 Remissvar Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

§42 Granskning lönehanteringsprocessen

§43 Markförvärv Unnaryd

§44 Remiss- Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer

§45 Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi

§46 Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte

§47 Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor

§48 Motion Samordnad Varudistribution

§49 Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala fastighetsbolag

§50 Samråd med barn- och ungdomsnämnden 2021
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§51 Samråd med kultur- och folkhälsonämnden 2021

§52 Samråd med omsorgsnämnden 2021

§53 Samråd med Hyltebostäder 2021

§54 Samråd med samhällsbyggnadsnämnden 2021
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§21

Val av justerare 
(2021 KS0018)

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

Paragrafen är justerad
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§22

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar:
 
- ärende 24, Remiss - Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer, utgår vid 
dagens sammanträde.
- dagens samråd med nämnderna läggs till som ärende 30 - 34 i ärendelistan
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att:
- ärende 24, Remiss - Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer, utgår vid 
dagens sammanträde.
- dagens samråd med nämnderna läggs till som ärende 30 - 34 i ärendelistan.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad
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§23

Information och rapporter 
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Vegas Äng - nuläge
Ekonomichef Lars Tingsmark och samhällsbyggnadschef Katarina Paulsson informerade om 
bakgrund, tidplan, exploatering inklusive ekonomi samt nuläge kring Vegas Äng i Unnaryd. 
Carl Posse från Hemhagen informerade om den planerade byggnationen av 12 
stycken hyresrätter, enplans, på Vegas Äng.
 
Markförvärv Unnaryd
Kanslichef Jenny Hagesjö informerade om planerat markförvärv av fastighet ovanför Vegas 
Äng i Unnaryd.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsen 23 mars

Paragrafen är justerad
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§24

Meddelanden 2021 
(2021 KS0021)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena.

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

Handlingar i ärendet
 Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-04
 Samverkansprotokoll CESAM 2021-02-10
 Protokoll Hyltebostäder 2020-02-04
 Verksamhetsberättelse Säkerhetsarbet i Hylte kommun 2020
 2020 årsuppföljning av kommunens krisberedskap LEH Hylte kommun
 2020 årsuppföljning utökad med anledning av Covid-19 Hylte kommun
 §36 RS TU Finansiering av LLUH åren 2021-2022 (dnr 2021 KS0140)

Paragrafen är justerad
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§25

Delegeringsredovisning 2021 
(2021 KS0051)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa.

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

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut anställningar februari 2021
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant Utveckling och Hållbarhet
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant Kommunfastigheter
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant KC
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant Kansli
 Delegeringsbeslut - Beslutsattestant Digitalisering
 Delegeringsbeslut ordförandebeslut - Firmatecknare
 Delegeringsbeslut - bisyssla
 Protokollsutdrag §39 Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel - på remiss 

(KSAU 2021-03-09)
 Protokollsutdrag §40 Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på remiss (KSAU 

2021-03-09)
 Protokollsutdrag §41 Motion Införande av medborgarförslag – på remiss (KSAU 

2021-03-09)
 Protokollsutdrag §42 Motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens 

webbplats - på remiss (KSAU 2021-03-09)
 Protokollsutdrag §43 Motion Utreda minskning av antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige - på remiss (KSAU 2021-03-09)
 Protokollsutdrag §44 Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss (KSAU 

2021-03-09)
 Protokollsutdrag §45 Motion Införande av logoped - på remiss (KSAU 2021-03-09)
 Protokollsutdrag §46 Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats 

genom skäktning inom kommunala verksamheter - på remiss (KSAU 2021-03-09)
 Protokollsutdrag §47 Motion Nattvandring - på remiss (KSAU 2021-03-09)
 §38 KSAU Tolkning av ersättningsreglemente_ Beräkning av förlorad arbetsförtjänst 

för förtroendevald som är egen företagare(225280) (0)_TMP
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv - november 2020

Paragrafen är justerad
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§26

Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp 
(2020 KS0071)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
följande.

- att ge KLK i uppdrag att se över riktlinjerna för upphandling och inköp och utreda 
möjligheten att korta ned inställelsetiden vid upphandling.

- att ge KLK i uppdrag att se över riktlinjerna för upphandling och inköp och vikta 
upphandlingen, i enlighet med SKRs riktlinjer.

- att bjuda in upphandlingsmyndigheten samt konkurrensverket för att prata om upphandling 
och dess processer, detta är kostnadsfritt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunledningskontoret i uppdrag att lämna ett 
förslag till svar på motionen.

Kommunledningskontoret vill framföra följande vad det gäller inställelsetiden, första att-
satsen. Att av de grundläggande principerna i LOU följer att man inte får ställa krav som gör 
att man diskvalificerar anbudsgivare p.g.a. geografiskt läge. Man ska också ställa krav enligt 
proportionalitetsprincipen d.v.s. krav ska ha ett naturligt samband med produkten eller 
tjänstens behov. En övervägning görs alltid i den enskilda upphandlingen vilken inställelsetid 
som är möjlig och som tillgodoser behovet.

Vad det avser andra att-satsen i motionen så viktas upphandlingar där det passar och är 
affärsmässigt lämpligt utifrån verksamhetens behov och då baserat på de grundläggande 
principerna. Kommunens riktlinjer är förenliga med SKR:s råd och vägledningar.

I tredje att-satsen föreslås att upphandlingsmyndigheten och konkurrensverket ska bjudas in. 
Hylte kommuns upphandlingsfunktion är medlemmar i SOI (Sveriges offentliga inköpare) 
som är en nätverksförening för alla upphandlare i Sverige. En gång om året ses alla för att ta 
del av nyheter och samverka kring alla frågor som är aktuella inom området. I länet har alla 
kommuner nätverk tillsammans för att hantera gemensamma upphandlingar och samverka 
kring upphandlingsfrågor i allmänhet. Vidare finns möjlighet att ha kontakt med både 
upphandlingsmyndigheten och SKR för gratis rådgivning i enskilda frågor och denna 
möjlighet utnyttjas vid behov. Upphandlingsfunktionen känner sig trygg med dessa nätverk 
för att hänga med i utvecklingen i upphandlingsfrågan. Men kommer framöver ha med sig 
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frågan om ytterligare utbildningsinsatser och utveckling av upphandlingsfunktionen.

Kommunledningskontoret anser att motionen, med stöd av ovanstående, ska anses besvarad.

Handlingar i ärendet
 §20 KSAU Svar på motion angående revidering av dokumentet upphandling och 

inköp
 Tjänsteskrivelse Svar på motion angående revidering av dokumentet upphandling och 

inköp
 Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp
 §42 KSAU Motion Revidering av dokument kring upphandling och inköp
 §14 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

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

Yrkande
Ewa Gunnarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Ewa Gunnarsons yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Reservation
Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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§27

Bokslut 2020 kommunstyrelsen 
(2021 KS0118)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2020 för kommunstyrelsens 
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Vid bokslutet redovisar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på totalt 6 188 tkr 
(exklusive kommunfastigheterna), vilket motsvarar -11,6 procent. Kommunfastigheterna visar 
en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 570 tkr.

Kommunstyrelsens investeringar uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 24 666 tkr. 
Projekten Renovering Örnaskolans kök, Unnaryds skola utemiljö och Sjölunda uppvärmning 
är färdiga. Förstudie för projekten Landeryds skola, Torups skola samt Unnegården är klara.

Ombudgeteringar av ej färdigställda projekt hanteras i ett separat ärende.

Handlingar i ärendet
 §22 KSAU Bokslut 2020 kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen årsbokslut 2020 efter KSAU 9 mars
 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens årsbokslut 2020
 Kommunstyrelsens årsbokslut 2020

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat bokslut för 2020 för kommunstyrelsens 
verksamhet.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att komplettera och justera enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§28

Bokslut 2020 räddningsnämnden 
(2021 KS0119)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2020 för räddningsnämndens 
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på totalt 568 tkr, 
vilket motsvarar + 4,1 procent.

Investeringarna uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 2 151 tkr. Avvikelsen beror på 
förseningar i projekten slangtvätt och insatsfordon.

Handlingar i ärendet
 §23 KSAU Bokslut 2020 räddningsnämnden
 Räddningsnämnden årsbokslut 2020 efter KSAU 9 mars
 Tjänsteskrivelse Räddningsnämndens årsbokslut 2020
 Räddningsnämnden årsbokslut 2020

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat bokslut för 2020 för 
räddningsnämnden verksamhet.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att komplettera och justera enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§29

Detaljbudget kommunstyrelsen 2021 
(2021 KS0123)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
I november 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en ram för Kommunstyrelsens 
verksamhet. I mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige nyckeltal för grunduppdraget. 
Kontoret har sedan tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå.

Handlingar i ärendet
 §26 KSAU Detaljbudget kommunstyrelsen 2021
 Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 efter KSAU 9 mars
 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens detaljbudget 2021
 Kommunstyrelsens detaljbudget 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om detaljbudget 2021 för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att komplettera och justera enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Kommunchef

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§30

Detaljbudget räddningsnämnden 2021 
(2021 KS0124)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2021 för räddningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I november 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en ram för Räddningsnämndens 
verksamhet. I mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige nyckeltal för grunduppdraget. 
Kontoret har sedan tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå.

Handlingar i ärendet
 §27 KSAU Detaljbudget räddningsnämnden 2021
 Tjänsteskrivelse Räddningsnämndens detaljbudget 2021
 Räddningsnämndens detaljbudget 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om detaljbudget 2021 för räddningsnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att komplettera och justera enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§31

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 
(2020 KS0095)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2020 års internkontrollplan för 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året.
Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu kommunstyrelsen kan ta del 
av.
En ny internkontrollplan för 2021 presenteras i ett separat ärende.

Handlingar i ärendet
 §24 KSAU Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2020
 Tjänsteskrivelse Uppföljning interkontrollplan kommunstyrelsen
 Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2020
 Internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2020 års internkontrollplan för 
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att komplettera och justera enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§32

Internkontrollplan räddningsnämnden 2020 
(2020 KS0096)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2020 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året.
Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu kommunstyrelsen kan ta del 
av.
En ny internkontrollplan för 2021 presenteras i ett separat ärende

Handlingar i ärendet
 §25 KSAU Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan Räddningsnämnden
 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2020
 Internkontrollplan 2020 räddningsnämnden

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2020 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att komplettera och justera enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§33

Ombudgetering investeringar 
(2021 KS0117)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 43 679 tkr från 2020 till 2021 så att beslutade 
projekt kan genomföras enligt beslut.
- ombudgeteringen gällande Borabo, som beslutades på kommunfullmäktige 4 mars, tas med i 
sammanställningen.
- att lyfta ur den föreslagna ombudgeteringen gällande Unnaryds Idrottshall för 
ett förtydligande till kommunfullmäktige 6 maj.

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

Handlingar i ärendet
 §21 KSAU Ombudgetering investeringar
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 inklusive Borabo
 Sammanställning ombudgetering investeringar 2020-2021 efter KSAU 9 mars
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021
 Sammanställning ombudgetering investeringar 2020-2021
 RN ombudgetering investering 2020 Slangtvätt
 RN ombudgetering investering 2020 Insatsfordon
 §7 KFN Ombudgetering raminvestering kultur- och folkhälsonämnden
 §8 BUN Ombudgeteringar investeringar från 2020 till 2021
 §3 SBN Ombudgeteringar investeringar 2020 till 2021
 §15 ON Ombudgetering raminvestering 2021 Omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
- att kommunstyrelsen föreslås att ombudgeterar 43 795 tkr från 2020 till 2021 så att beslutade 
projekt kan genomföras enligt beslut.
- att ombudgeteringen gällande Borabo, som beslutades på kommunfullmäktige 4 mars, tas 
med i sammanställningen.
Arbetsutskottets beslut
Lars Tingsmark (ekonomichef) får i uppdrag att kompletterar med förtydligande kring 
Unnaryds Idrottshall, som diskuterades på dagens sammanträdet, till kommunstyrelsens 
sammanträde.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att:
- kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 43 679 tkr från 2020 till 
2021 så att beslutade projekt kan genomföras enligt beslut.
- kommunstyrelsen beslutar att ombudgeteringen gällande Borabo, som beslutades på 
kommunfullmäktige 4 mars, tas med i sammanställningen.
- kommunstyrelsen beslutar att lyfta ur den föreslagna ombudgeteringen gällande Unnaryds 
Idrottshall för ett förtydligande till kommunfullmäktige 6 maj.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen inte beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Ekonomienheten

Alla nämnder

Paragrafen är justerad
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§34

Revidering av delegeringsordning 
(2021 KS0077)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Personalutskottet initierade vid sitt sammanträde den 25 januari 2021, § 4, en översyn av 
kommunstyrelsens delegeringsordning med anledning av hanteringen av en löneskuld.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till revidering av styrelsens 
delegeringsordning. Ändringen innebär att personalutskottet får delegation att besluta i frågor 
om fordringar och skulder om fordran eller skulden på något sätt är hänförlig till förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och en eller flera arbetstagare. Exempel på ärenden som 
omfattas är löneskulder och lönefordringar. Med skuld menas att arbetstagaren är 
betalningsskyldig till arbetsgivaren, t.ex. därför att hen fått ut för mycket i lön. Med fordran 
avses den omvända situationen, att arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren ett visst 
belopp av något skäl.

Den föreslagna revideringen finns i bifogat förslag och är en ny 3.32 som lyder:

”Beslut om fordran eller skuld som är hänförlig till förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare upp till 300 000 kr.”

Handlingar i ärendet
 §28 KSAU Revidering av delegeringsordning
 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning - delegation till personalutskottet
 Delegeringsordning KS

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med förslaget.

Paragrafen är justerad
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§35

Firmatecknare 
(2021 KS0074)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter som 
firmatecknare inom Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Tommy Edenholm eller andre vice ordförande Anna Roos med kontrasignation av 
kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, eller kanslichef Jenny 
Hagesjö, eller utvecklings- och hållbarhetschef Tove Olsson tecknar kommunens firma.

Kommunchef Emma Gröndahl, ekonomichef Lars Tingsmark två i förening eller någon av 
dem med kontrasignation av Johannes Erlandsson eller Nils Andersson tecknar kommunens 
bankgiro och plusgiro.

Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro och 
plusgiro.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommunchef Emma 
Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, två i förening, tecknar kommunens förbindelse 
rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande ärenden.

Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Christina Melin, Anneli 
Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Karin Asteberg, Julia Jansson, Yelis Bilim, Erik 
Wikström och Susanne Ohlsson.

För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Tommy Edenholm eller andre vice ordförande Anna Roos 
med kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark 
teckna fondernas firma.

Kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark och Nils Andersson eller 
Johannes Erlandsson, två i förening tecknar fondernas bankkonto.

Ekonomichef Lars Tingsmark tecknar leasingavtal för personalbilar.

Avtal efter avslutad upphandling med ett värde över tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av kommunens firmatecknare.
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Avtal efter avslutad upphandling med ett värde under tröskelvärdet för direktupphandling 
enligt LOU ska skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig 
beslutsattest. Är kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

Avtal efter avslutad upphandling enligt LUK (lagen om upphandling av koncessioner) ska 
skrivas under av kommunens firmatecknare.

Avtal efter upphandling enligt LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) ska 
skrivas under av ansvarig kontorschef med kontrasignation av behörig beslutsattest. Är 
kontorschef beslutsattest ska kontrasignation ske av kommundirektör.

Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under grundavtalet i 
enlighet med punkt 10-12. Saknas grundavtal ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under 
av ansvarig kontorschef.

Handlingar i ärendet
 §29 KSAU Firmatecknare
 Ordförandebeslut - Firmatecknare
 Tjänsteskrivelse Firmatecknare

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter 
som firmatecknare inom Hylte kommun.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§36

Försäljning av Prästgården Kinnared 
(2021 KS0056)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja Kinnareds Prästgård 1:1, samt att kommunstyrelsen ger 
kommunledningskontoret i uppdrag att om möjligt ombesörja en detaljplaneändring.

Kommunledningskontoret får därefter i uppdrag att genomföra en försäljning.

Beskrivning av ärendet
Kinnareds Prästgård, med adress Brogatan 6 i Kinnared, används idag som ersättningslokal 
för BUN:s verksamhet. Detta under tiden Kinnareds skola renoveras. I Prästgården finns idag 
verksamhet i form av förskoleklass, fritidshem, åk 1 samt elevhälsan.

Renoveringen av Kinnareds skola är klar under våren. Barn- och ungdomskontoret har 
uppgett att de flyttar verksamheten från Kinnareds Prästgård till den nyrenoverade skolan runt 
midsommar. Varefter något behov av Prästgården inte längre finns.

Kinnareds Prästgård 1:1 är en avstyckad fastighet om 7872 kvm mark. Huvudbyggnaden 
upptar ca 210 kvm och komplementbyggnad ca 118 kvm. Huvudbyggnaden är B-klassad 
vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och att ändringar måste anpassas till husets 
karaktär beträffande form, material och stil. Fastigheten är taxerad som specialenhet, 
skolbyggnad till 0 kr.

Av detaljplanen framgår att fastigheten omfattas av beteckning A som anger att område 
endast får användas för allmänt ändamål. Samhällsbyggnadskontoret har uppgett att det 
behövs en detaljplaneändring för att byggnaderna ska kunna användas som bostad. Inför en 
försäljning är det därför lämpligt att se över möjligheten att genomföra en detaljplaneändring.

Handlingar i ärendet
 §30 KSAU Försäljning av Prästgården Kinnared
 Tjänsteskrivelse Försäljning av Kinnareds Prästgård 1:1
 Kinnareds prästgård karta

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja Kinnareds Prästgård 1:1, samt att 
kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att om möjligt ombesörja en 
detaljplaneändring, så att planen medger bostadsändamål.

Kommunledningskontoret får därefter i uppdrag att genomföra en försäljning.
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Yrkande
Ronny Löfquist yrkar att meningen i arbetsutskottets förslag till beslut "så att planen medger 
bostadsändamål" tas bort i kommunledningskontorets uppdrag.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut i övrigt.

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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§37

Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i 
Mjälahults Bygdegård 
(2020 KS0074)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag enligt ansökan med kommunstyrelsens reserv 
som finansiering.

Beskrivning av ärendet
Mjälahults bygdegårdsförening har ansökt om ekonomiskt bidrag för byte av fönster i 
Mjälahults bygdegård.

I skrivelsen från januari 2020 skriver föreningen att de har fått en offert på sammanlagt 93 
150 kr, och de ansöker för 50 % av kostnaden. De skriver också att de har ansökt om 
bygdemedel och att de räknar med att kunna pressa kostnaden något med eget arbete.

I kommunstyrelsens beslut från 2020-03-17 uppmanar kommunstyrelsen Mjälahults 
bygdegårdsförening att återkomma med ny ansökan när föreningen har fått besked om sin 
ansökan om bygdemedel från Länsstyrelsen. Vid en ny ansökan om ekonomiskt bidrag vill 
kommunstyrelsen ha en mer utförlig offert på arbetet, där det tydligt framgår vad som ingår i 
offerten och vad föreningen planerar att genomföra med eget arbete alternativt medel.

I en ny skrivelse från Mjälahults bygdegårdsförening (2020-12-17) bifogas Länsstyrelsen 
beslut på bygdemedel om 46 500 kr och föreningen bifogar även en specificerad slutfaktura 
på totalt 94 948 kr. Föreningen skriver att de har möjlighet att finansiera renoveringen delvis 
med egna medel.

Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås. Åtgärden är redan genomförd.

Handlingar i ärendet
 §31 KSAU Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults 

Bygdegård
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om ekonomiskt bidrag Mjälahults bygdegård
 Ärendebeskrivning Mjälahult
 Ansökan om bidrag för fönsterbyte - Mjälahults bygdegård
 §52 KS Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults 

Bygdegård
 Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults Bygdegård
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Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att bevilja bidrag enligt ansökan med kommunstyrelsens reserv 
som finansiering.

Beslutet skickas till 
Mjälahults bygdegårdsförening

Paragrafen är justerad
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§38

Tågdagarna i Landeryd 2021 
(2021 KS0085)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i 
frågan.
 
Ekonomienheten får i uppdrag att undersöka hur bidraget för 2020 hanterades eftersom 
Tågdagarna inte genomfördes 2020.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har under flera år genomfört Tågdagarna med stor 
uppslutning av medborgare från Hylte kommun och andra kommuner. Tågdagarna har varit 
mycket uppskattat inslag.

Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum påpekar i sina ansökan om den osäkerhet som råder 
till följd av pågående pandemi och avvaktar beslut om genomförandet till 16 maj då en 
bedömning av olika myndigheters prognoser och rekommendationer kommer att göras.

Anledningen till att Föreningen ansöker om högre belopp 2021 är att Region Halland inte 
avser att stödja årets Tågdagar till skillnad mot tidigare år.

Handlingar i ärendet
 §32 KSAU Tågdagarna i Landeryd 2021
 Tjänsteskrivelse - Tågdagarn i Landeryd 2021
 Ansökan om ekonomiskt stöd till Tågdagarna i Landeryd 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
- att tilldela 225 000 kr till Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum.

- att finansiera tilldelningen med 100 000 kronor via Tillväxtmedel och 150 000 kr via 
Kommunstyrelsens reserv.

- att ingå avtal om 95 000 kr avseende förlusttäckningsgaranti.

Jäv
Anna Roos (C) anmäler jäv. Erika Erlingsson (C) går in som ledamot och Håkan Bengtsson 
(C) går in som justerare på detta ärende.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på förslag till beslut att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att fatta beslut i frågan.
Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
Håkan Bengtsson (C) vill ta till protokollet att inga pengar skall betalas ut om evenemanget 
inte genomförs.
 
Beslutsgång
Ordförande fråga först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen inte beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande på 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists 
yrkande.
 
 

Beslutet skickas till 
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum

Paragrafen är justerad
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§39

Avtal padelhall - juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan 
Unnaryds GoIF och kommunen 
(2021 KS0099)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat avtal och att smärre justeringar i avtalet kan 
genomföras av kultur- och folkhälsokontoret.

Beskrivning av ärendet
Unnaryds GoIF (UGoIF) är en gymnastik- och idrottsförening som bildades 1928. Föreningen 
har idag ca 400 medlemmar och verksamheter bedrivs för alla åldersgrupper. Föreningens 
verksamhet baseras främst på fotboll, gymnastik men har även aktiviteter som badminston, 
tennis samt skidor. Föreningen har en uttalad ambition att bredda verksamheten och årsmötet 
2019 uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheten att bygga padelhall och gym i anslutning 
till idrottshallen i Unnaryd. Befintlig idrottshall ägs av Hylte kommun liksom marken för den 
tilltänkta byggnaden som ska drivas av UGoIF. Ett beslut om arrendeavtal för byggnad på ofri 
grund kommer således att behövas.

Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2021 att under vissa förutsättningar godkänna lån 
om 1 500 000 kr till Unnaryds GoIF. En av förutsättningarna var att kommunen tar fram ett 
avtal som reglerar förhållandet mellan föreningen och kommunen.

Förslag till arrendeavtal har tagits fram tillsammans med föreningen. Det pågår också ett 
arbete med att färdigställa ett driftsavtal som reglerar gemensamma frågor i Unnaryds 
sporthall mellan föreningen och kultur- och folkhälsonämnden samt ett låneavtal i enlighet 
med de villkor som beslutats. Smärre justeringar kan tillkomma i arrendeavtalet.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut bifogas nu förslag till avtal och kommunstyrelsen 
föreslås godkänna detsamma.

Handlingar i ärendet
 §33 KSAU Avtal padelhall - juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan 

Unnaryds GoIF och kommunen.
 Tjänsteskrivelse arrendeavtal Unnaryds GoIF
 Arrendeavtal padelhall
 Situationsplan 201124 - Nybyggnadskarta_Unnaryds padelhall
 §6 KF Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
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Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna bifogat avtal och att smärre justeringar i avtalet kan 
genomföras av kultur- och folkhälsokontoret.

Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar att:
- arrendeavtalet skall på nytt upp till kommunstyrelsen efter eventuella justeringar.
- driftavtal skall upp till kommunstyrelsen.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Håkan Bengtssons båda yrkanden.
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till att godkänna avtalet samt yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande om avslag på Håkan Bengtssons yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskotts förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande att 
arrendeavtalet skall på nytt upp till kommunstyrelsen efter eventuella justeringar. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons yrkande att 
driftavtal skall upp till kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet.
 

Reservation
Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
 

Paragrafen är justerad

30 / 50



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-23

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Remiss Regional vattenförsörjningsplan 
(2021 KS0093)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande får delegering att svara på 
remissen gällande den regionala vattenförsörjningsplanen.
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län

Paragrafen är justerad
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§41

Remissvar Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning 
av lokaler 
(2021 KS0098)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Frivillig skattskyldighet för 
mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler. Promemorian beskriver de generella 
förutsättningarna för en eventuell förändring av lagstiftningen för mervärdesskatt så att 
frivillig skattskyldighet skulle bli möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som 
inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning.

Den beskrivna förändringen är i nuläget inget förslag från Finansdepartementet, utan syftet 
med promemorian är att i ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter kring en möjlig 
förändring. Om Finansdepartementet efter att ha tagit del av synpunkterna skulle gå vidare 
med ett konkret förslag så kommer en ny promemoria arbetas fram.

Promemorian går igenom gällande EU-rätt och svensk rätt tillsammans med juridiska och 
praktiska effekter av frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt. Det återfinns även en 
avgränsning i promemorians fjärde avsnitt vilket behandlar frivillig skattskyldighet för 
mervärdesskatt vid uthyrning av stadigvarande bostad. Promemorian bedömer att det inte bör 
vara möjligt för hyresvärden att bli frivilligt skattskyldig vid uthyrning av lokaler som 
används som stadigvarande bostad. Vidare redovisar promemorian en bedömning av 
effekterna för skatteintäkter, kvantiteten av uthyrd lokalyta, hyresvärdar, hyresgäster samt 
likformighet.

Remissinstanserna ombeds att inkomma med svar på följande frågor:

Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir möjligt att bli frivilligt 
skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte stadigvarande används i en verksamhet 
som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning?

Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till exempel redogöra för 
ekonomiska eller administrativa problem som finns med dagens regler men som skulle 
åtgärdas av förändringen.

Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till exempel redogöra för 
ekonomiska eller administrativa problem som förändringen skulle orsaka.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §35 KSAU Remiss Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av 

lokaler.
 Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende promemoria Frivillig skattskyldighet för 

mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
 Remissvar avseende promemoria Frivillig skattskyldighet för mervädesskatt vid 

uthyrning av lokaler
 Remissmissiv Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
 Promemoria Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta remissvaret.

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet

Paragrafen är justerad
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§42

Granskning lönehanteringsprocessen 
(2021 KS0016)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara kommunrevisorerna att arbetet med åtgärderna sker enligt 
yttrandet.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat 
lönehanteringsprocessen. Denna är en uppföljning av tidigare revision som genomfördes år 
2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsens interna kontroll avseende lönehanteringen ej är 
tillräcklig. Detta då processen endast till delar är dokumenterad samt att det delvis saknas 
kontrollen av processen. .

Handlingar i ärendet
 §36 KSAU Granskning lönehanteringsprocessen
 Tjänsteskrivelse Svar missiv lönegranskning
 Yttrande över granskning av Hylte kommuns lönehanteringsprocess
 Revisionsrapport lönehantering Hylte kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås svara kommunrevisorerna att arbetet med åtgärderna sker enligt 
yttrandet.

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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§43

Markförvärv Unnaryd 
(2021 KS0103)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att köpa del av Unnaryd 1:7 enligt kartbilaga 2.
- att sälja bostadshus och ekonomi byggnader.
- att kommunledningskontoret får i uppdrag att avstycka fastigheten på lämpligt sätt.

Beskrivning av ärendet
Unnaryd 1:7 består av olika separata markdelar. En del av Unnaryd 1:7 är beläget norr om 
sjön Unnen i Unnaryds samhälle, nedan kallad fastigheten. Fastighetsägaren har meddelat att 
det finns intresse av att sälja fastigheten till kommunen. Fastigheten uppgår till 1,9 ha 
bestående av tomtmark, åker och betesmark. På marken finns också bostadshus med ladugård 
och uthus/garage.

Kommunledningskontoret har låtit värdera fastigheten, se bilaga. I värdering framgår ett värde 
för byggnader och tomt om 1 000 000 kr och övrig mark/tomtmark värderas till 1 225 000 kr. 
Det sammanlagda marknadsvärde för fastigheten uppgår därför till 2 250 000 kr. 
Fastighetsägaren har efter genomgång av värderingen uppgett sig sälja fastigheten till 
kommun för en köpeskilling om 1 800 000 kr.

Kommunfullmäktige har den 4 mars 2021 beslutat att tilldela kommunstyrelsen tio miljoner 
kr för markförvärv samt ge kommunstyrelsen tillåtelse till markförvärv om maximalt tre 
miljoner kr per objekt. Detta för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Hylte kommun.

Fastigheten ligger strategiskt mellan Vegas äng som Hylte kommun nu utvecklar och 
Unnaryds centrala delar. Området lämpar sig väl för ytterligare nya tomter och fler bostäder.

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att köpa fastigheten.

Bostadshus med lämplig tomt är möjlig att stycka av och sälja vidare. I den sammanlagda 
värderingen bedöms denna del ensamt uppgå till ett värde om 1 000 000 kr. Ett förslag till 
avstyckning har tagits fram och kommunstyrelsen föreslås att denna del säljs vidare. 
Gränserna kan komma att justeras något av lantmäteriet.

Handlingar i ärendet
 §37 KSAU Markförvärv Unnaryd
 Tjänsteskrivelse Markförvärv Unnaryd
 bilaga 1 Värdering
 bilaga 2 Karta över den del som är aktuell för ett eventuellt köp
 Bilaga 3 Karta över den del som kan styckas av och säljas vidare
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Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- att köpa del av Unnaryd 1:7 enligt kartbilaga 2.
 
- att sälja bostadshus och ekonomi byggnader.
 
- att kommunledningskontoret får i uppdrag att avstycka fastigheten på lämpligt sätt.

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
-

Paragrafen är justerad
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§44

Remiss- Trafikverkets utpekande av riksintresse för 
kommunikationer 
(2021 KS0153)

Beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Begäran om yttrande Remiss om Trafikverkets utpekande av riksintresse för 

kommunikationer.
 Remiss- Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer
 Förteckning riksintresseanspråk
 Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion
 Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändring per län

Paragrafen är justerad
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§45

Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i 
kommunens regi 
(2020 KS0331)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion där de föreslår att:
- Hylte kommun får i uppdrag att utforma riktlinjer så att det tydligt framgår att vid 
anordnande av konferens eller inköp av catering, där livsmedel ingår, ska följa de krav som 
gäller för inköp av livsmedel enligt Hylte kommuns policy.

Kommunledningskontoret föreslår att kontoret får i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen.

Handlingar i ärendet
 §131 KSAU Motion Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i 

kommunens regi- på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i 

kommunens regi - på remiss
 Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi
 §101 KF Inkomna motioner

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

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till motionen.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Ewa Gunnarsson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen  bifaller eller avslår Ronny Löfquist yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Löfquists yrkande.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Anna Roos yrkande.
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Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns.
- Den som röstar enligt Ronny Löfquists avslagsyrkande röstar JA
- Den som röstar enligt Anna Roos bifallsyrkande röstar NEJ
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att bifalla Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultatet finns som bilaga till 
protokollet. 
 
Reservation
Anna Roos (C), Jenny Cederholm-Björklund (C) och Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till 
förmån för Anna Roos yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-03-23

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §45
Ärende: Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi,  2020 
KS0331

Omröstningslista(or)
Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi

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
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ersättare X
Ewa Gunnarsson (SD), ersättare X
Jennie Cederholm Björklund (C), ersättare X
Resultat 6 5 0
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§46

Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
(2020 KS0330)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att motionen skall gå på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Martina Philip Carlsson (C) och Anna Roos (C) har lämnat in en motion där de föreslår att:
- Policy för Matglädje arbetas om genom att stycket: Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka 
och vi eftersträvar lokalt producerade råvaror ändras till: Inköpen av lokalt producerade 
råvaror ska öka och vi eftersträvar ekologiska livsmedel.
- Policy för Matglädje arbetas om genom att ordet köttråvaror byts ut till: kött- och 
mejeriprodukter.

Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 §130 KSAU Motion Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss
 Tjänsteskrivelse Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss
 Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte
 §101 KF Inkomna motioner

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

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionen ska gå på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§47

Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
(2020 KS0250)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att motionen skall gå på remiss till barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att införa syskonförtur på kommunens 
förskolor.

Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar till motionen.

Handlingar i ärendet
 §129 KSAU Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor - på 

remiss
 Tjänsteskrivelse Motion Införa Syskonförtur på kommunens förskolor - på remiss
 Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
 §101 KF Inkomna motioner

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

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionen skall gå på remiss till barn- och ungdomsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande.

Paragrafen är justerad
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§48

Motion Samordnad Varudistribution 
(2020 KS0292)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att motionen skall gå på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har lämnat in en motion om samordnad varudistribution.

I motionen föreslås att uppdrag ges att utreda möjligheten att inrätta samordnad 
varudistribution i Hylte kommun och göra en ekonomisk analys av vad det skulle innebära för 
kommunen att gå över till en samordnad varudistribution.

Handlingar i ärendet
 §126 KSAU Motion Samordnad Varudistribution - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion samordnad varudistribution - på remiss
 Motion Samordnad Varudistribution
 §84 KF Inkomna motioner

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

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionen skall gå på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§49

Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala 
fastighetsbolag 
(2018 KS0239)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnade 21 maj 2018 in en motion om ändrad uthyrningspolicy för 
Hyltes kommunala fastighetsbolag. I motionen föreslås att:

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra kommunens uthyrningspolicy av kommunala 
hyresrätter till att endast gå till personer med inkomst från arbete, studier, pension samt 
personer som idag bor i Hylte.

Ärendet har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott innan, men då valde arbetsutskottet 
att låta ärendet utgå till ett senare tillfälle.

Handlingar i ärendet
 §125 KSAU Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala 

fastighetsbolag - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion angående ändrad uthyrningspolicy - på remiss
 Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala fastighetsbolag
 §79 KF Inkomna motioner 2018-06-19

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Paragrafen är justerad
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§50

Samråd med barn- och ungdomsnämnden 2021 
(2021 KS0065)

Beslut
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Maria Hedin (S), 1:e vice ordförande Per-Yngve Bengtsson 
(S) , 2:e vice ordförande Malin Svan (C) och barn- och ungdomschef Ulf Nilsson.
 
Under samrådet diskuterades följande frågor:
 
- Ekonomi
- Intern kontroll
- Covid-19
- Ansvaret för POSOM
- Lokaler för Centrumskolan och Särskolans träningsskola
- Framtiden
- Utvecklingsmål

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - barn- och ungdomsnämnden
 Samråd barn- och ungdomsnämnden

Paragrafen är justerad
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§51

Samråd med kultur- och folkhälsonämnden 2021 
(2021 KS0064)

Beslut
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Birgitta Årzén (S), 2:e vice ordförande Maj Brodin Johansson 
(M), utvecklingsledare Jenny Johansson och kultur- och folkhälsochef Christer Grähs
 
Under samrådet diskuterades följande frågor:
 
- Bokslut
- Interkontroll
- Covid-19
- Ny verksamhetsinriktning ekonomiskt bistånd
- Öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar
- Utbildning
 

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - kultur- och folkhälsonämnden
 Samråd kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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§52

Samråd med omsorgsnämnden 2021 
(2021 KS0066)

Beslut
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Gunnel Johansson (S), 1:e vice ordförande Maria Johansson 
Arnström (S) , 2:e vice ordförande Rolf Kenneryd (C), enhetschef Jörgen Lövgren, enhetschef 
Lena Borg, enhetschef Annika Stenbäck, controller Anders Moberg och omsorgschef 
Berit Svensson Winbladh
 
Under samrådet diskuterades följande frågor:
 
- Ekonomi
- Covid-19
- Framtida behov av boendeformer
- Digitalisering
- Personalsituationen
- Samordningsenheten
- Heltid som norm

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - omsorgsnämnden
 Samråd omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§53

Samråd med Hyltebostäder 2021 
(2021 KS0069)

Beslut
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Lars Sundberg (S), 1:e vice ordförande Ann-Christin 
Wendpaap (S) , 2:e vice Håkan Bengtsson (C) samt Kristine Bengtsson och Charlotta Lindahl 
från Hyltebostäder.
 
Under samrådet diskuterades följande frågor:
 
- Ekonomi
- Covid-19
- Upprustning av fastigheter
- Ökade vakanser i kommunala fastigheter

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 Samråd Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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§54

Samråd med samhällsbyggnadsnämnden 2021 
(2021 KS0067)

Beslut
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Malin Thydén Kärrman (S), 1:e vice ordförande Bengt-Åke 
Torhall (L) och samhällsbyggnadschef Katarina Paulsson.
 
Under samrådet diskuterades följande frågor:
 
- Ekonomi
- Investeringar
- Nyckeltal
- Interkontrollplan
- Covid-19
- Utmaningar och möjligheter framtid

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - samhällsbyggnadsnämnden
 Samråd samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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