MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria
Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Johan
Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) ersätter Jerzy Golowkin (-),
Alexander Engman (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S)
Anders Bertilsson (SPI)
Lisa Mogren (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Maria Johansson Arnström (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§209

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Maria Johansson Arnström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
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§209

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - uppdrag från
kommunstyrelsen
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta utredningsdirektiv för Barn- och ungdomsnämndens
ekonomi i balans med tillägget att kontorsadministration vävs in i utredningen, samt att
slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen 22 januari 2019. Finansieringen på maximalt
400 000 kr sker via kommunstyrelsens reserv.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-19 § 186:
Inom ramen för Kommunstyrelsens tillsynsplikt beslutas att:
- barn- och ungdomsnämndens handlingsplaner för en ekonomi i balans.
- Ge i uppdra åt kommunledningskontoret att genom extern utredning genomlysa och ge
förslag till åtgärder inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet för att nå ekonomisk
balans.
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om direktiv, avgränsning samt
tidplan för uppdraget.
Kommunledningskontoret föreslår att en extern utredare ges uppdraget att genomföra
uppdraget för Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans. Kontoret uppskattar att
kostanden för en extern utredare uppgår till max 400 000 kr, kostnaden kan finansieras via
kommunstyrelsens reserv. Utredningen ska vara klar i januari månad.
Handlingar i ärendet





§283 KSAU Extra ärende: Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun uppdrag från kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse - Utedningsirekiv Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
Utredningsdirektiv - Barn- och ungdomsnändens ekonomi i balans

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
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Kommunstyrelsen beslutar att anta utredningsdirektiv för Barn- och ungdomsnämndens
ekonomi i balans med tillägget att kontorsadministration vävs in i utredningen, samt att
slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen 22 januari 2019. Finansieringen på maximalt
400 000 kr sker via kommunstyrelsens reserv.

Yrkande

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Stina Isaksson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:
BUNs underskott kan inte ha kommit som en överraskning för övriga partier, nu handlar det
enbart om att friskriva sig från ansvar. Någon måste ta skulden för att underskottet är så
stort. Men faktum är att både majoriteten och oppositionen sitter på de ledande posterna i
BUN, man har vetat om det här. Ökar man befolkningen med så mycket på så kort tid så
hinner inte verksamheterna med i anpassningarna. Ingen hade kunnat klara den svåra
situation som nämnden ställts inför. Nu gäller det att istället ta ansvar för den situation med
många nya invånare och ett ökat elevantal som vi har i kommunen, inte enbart räkna pengar
för våra nya invånare när de kommer till kommunen, utan även ta ett fortsatt ansvar. Vi yrkar
avslag på att utreda nämnden för 400tkr, för att om inte de som sitter i nämnden eller på
kontoret kan anses kompetenta av politiken, så borde de istället avgå. Detta är inget vi ska
lägga en massa pengar på, samtidigt som man nekar nämnden ekonomiska medel. Detta är
bara ett sätt att skjuta ifrån sig ansvar!
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