MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen kl. 13:00-15:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (digitalt),
Stina Isaksson (SD) (digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande),
Krister Mattsson (S) (digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) (digitalt), Lisa Mogren (V)
(digitalt), Håkan Bengtsson (C) (digitalt), Hanna Kjellin (S) (digitalt), Rolf
Näslund (M) (digitalt), Fredrik Engberg (L) (digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Bo Wahlén (V) (digitalt)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef (digitalt))
Jenny Hagesjö (kanslichef (digitalt))

Utses att justera

Anna Roos (C)
Lisa Mogren (V)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§212

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Lisa Mogren (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2020-12-01

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (3)
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Kommunstyrelsen

§212

Nyckeltal för Hylte kommun
(2020 KS0365)
Beslut

Ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att uppdatera underlaget.
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




Tjänsteskrivelse – Nyckeltal KF 2021 och framåt
Sammanställning nyckeltal KF 2021 och framåt

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att
uppdatera underlaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag.
Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutat att återremittera ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
2 (3)
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