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Kommunfullmäktige

Redovisning fullmäktigeuppdrag juni 2017
Två gånger per år redovisas de ärenden där fullmäktige lämnat uppdrag till någon
nämnd/styrelse och där ärendet inte är avslutat/återrapporterat. Nedan finns de uppdrag som
inte är avslutade/återrapporterade alternativ har blivit avslutade/återrapporterade sedan senaste
redovisningen.
1. Uppdrag i samband med
resultat- och ekonomisk plan
16 juni 2016 (§ 46)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 juni 2016
fick kommunens nämnder olika uppdrag i samband
med beslutet om resultat- och ekonomisk plan (REP)
2017-2019. De uppdrag som är kvar att redovisa är:
 Väva in det framtida investeringsbehovet för
anslutning av kommunens
verksamhetsfastigheter till fiber i arbetet med
investeringsbudgeten (uppdrag till
kommunstyrelsen)
 Ta fram en kostnadsberäkning av
infrastruktursatsningar som behöver göras i
samband med framtida planer för Kanalstaden
i Hyltebruk (uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden)
Investeringsbehovet för anslutning av kommunens
verksamhetsfastigheter till fiber var en del av
ombudgeteringsbeslutet som kommunfullmäktige tog
vid sitt sammanträde 9 mars 2017. Fullmäktige
beslutade då att ombudgeterade medel i utrymme IT
ska användas till fiberanslutningar.
Kostnadsberäkning av infrastruktursatsningar för
Kanalstaden är inte redovisat ännu.

2. Utvärdring intern
klimatkompensation
20 oktober 2016 (§ 98)

Ska ske vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
2017 utifrån tidsåtgång för administration.

3. Konstgräsplan
24 november 2016 (§ 141)

Kommunstyrelsen skulle undersöka och besluta om
materialval utefter:
 Miljö- och hälsoeffekter
 Drift och underhåll
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Användarperspektiv och andra relevanta fakta

Kommunstyrelsen ska återkomma med begäran om
medel för kapitalkostnader.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 4 april
2017 att det ska upphandlas en konstgräsplan med
EPDM-gummi. Det ska byggas en anläggning som
möjliggör för att samla granulat från konstgräsplan.
4. Organisationsöversyn
24 november 2016 (§ 143)

Det ska genomföras en organisationsöversyn inför en
ny mandatperiod. En styrgrupp leder arbetet.
Det är två större utredningar som är beslutade som
ska genomföras: Organisationsformen för
Hyltebostäder och de kommunala rådgivande
organen. Kommunledningskontoret håller just nu på
att ta fram förslag på utredningsdirektiv.

5. Riktlinjer för upphandling
och inköp
27 april 2017 (§ 61)

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har fått i uppdrag att
ta fram egna riktlinjer i enlighet med policyn för
upphandling och inköp.

6. Riktlinjer konstnärlig
utsmyckning
27 april 2017 (§ 68)

Arbets- och näringslivsnämnden har i uppdrag att ta
fram förslag på riktlinje för konstnärlig utsmyckning
av offentliga miljöer.
Intentionen ska vara att lokala konstnärer i första
hand ska prioriteras när ny konst köps in.
Arbets- och näringslivsnämnden har i uppdrag att ta
fram en inventarieförteckning över kommunens konst
i samband med att de tar fram riktlinjen.

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare
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