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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-22:10

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD),
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin
Svan (C), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina
Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran
Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S),
Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy
Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M),
Anwar Hassan (C), Lennart Erlandsson (C), Lars Sundberg (S), Monika Albrecht
(S), Per-Yngve Bengtsson (S), Julia Kabell (V), Martin Isaksson (SD), Bjarne
Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)
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Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun Besparingsåtgärder
(2019 KS0001)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av den redovisade ekonomiska prognosen för
Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:
a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
e. Sjölunda uppvärmning
f. Ridhus - snörasskydd
2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019.
3. Beslut om undantag från investeringsstoppet delegeras till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 27,5 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det
budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är
nämndernas samlade avvikelse (-18,4 mkr) samt högre pensionskostnader (- 1 mkr).
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till – 1,0 mkr. Ett sådant
resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet,
som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.
Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018,
uppgår till 107 567 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 82 087 tkr, vilket är en
positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas
förbrukas.
Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr.
Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga
investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämras ytterligare, där kommunens
likviditet vid årets slut förväntas vara negativ med 39,6 mkr. Slutligen innebär detta, om
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kommunens likviditet inte ska urholkas, att kommunen kommer vara tvungen att se över
möjligheterna att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.
Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades
via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den
posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel
omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.
Handlingar i ärendet







§96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
§98 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader, inför KS
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport, inför KS
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Räkenskaper, inför KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av den redovisade
ekonomiska prognosen för Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:
a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019
I debatten yttrar sig
Göran Edberg (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C)
Yrkande
Göran Edberg (S) yrkar:Tillägg under punkt 1 Undantag från investeringsstopp: e) Sjölunda
uppvärmning
Göran Edberg (S) yrkar: Lägg till en punkt 3: Beslut om undantag från investeringsstoppet
delegeras till kommunstyrelsen.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Roos (C), med bifall av Göran Edberg (S) yrkar: Investeringen Ridhus - snörasskydd
undantas från investeringsstoppet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om investeringsstopp mot Stinas
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om stopp för halverad karensdag mot Stinas
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om
att investeringen Sjölunda uppvärmning ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om att
investeringen Ridhus - snörasskydd ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande finner
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om
delegering till kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckningar: C och M i Samverkan stödjer
förslaget med påpekan att detta är konsekvenserna av tidigare okunskap, oförmåga,
saktfärdighet och brist på ledarskap från ”Framtid Hylte”.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Stiftelsen Hyltebostäder
Kommunledningskontoret
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