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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vid detta tillfälle enbart ta ställning till undantag från
investeringsstoppet som är angivna som ”Nödvändiga” (N). Övriga postar kommer hanteras
längre fram.
Följande objekt undantas från investeringsstoppet:
- Ventilation Bamboo 1 800 000kr
- Utrymme för tillgänglighetsanpassning 500 000 kr
- Utrymme säkerhetsåtgärder 250 000 kr
- Relining vattenledning Lindekullen 1 000 000 kr
- VA-serviser och anordningar 935 000 kr
- Torups ARV lukt 500 000kr.
Följande objekt återremitteras för att förtydliga behov och nivå på medel.
- Ram ombyggnad fastigheter 2 800 000
- Reinvestering asfaltsbeläggning 4 000 000
Objektet ”Åtgärder hemkunskap” avser del av renovering av förskolan i
Unnaryd. Kommunstyrelsen beslutar att avslå objektet men uppdrar åt
kommunledningskontoret att återkomma med ett nytt investeringsobjekt som tar med samtliga
åtgärder som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsen ser
även att fastigheten genomgår en renovering i samband med åtgärderna vilket ska inkluderas i
kommande äskande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tagit beslut om investeringsstopp. Kommunstyrelsen har enligt
kommunfullmäktiges beslut rätt att ta beslut om undantag från investeringsstoppet.
Kommunens verksamheter har skickat in ett antal begäran om undantag från
investeringstoppet. Kommunens ledningsgrupp har inför arbetsutskottets sammanträde lämnat
ett förslag på prioritering av inkomna begäran om undantag.

Handlingar i ärendet
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190507 Sammanställning
1. Digitalisering Hylte kommun.doc
2. Slangtvätt.doc
3. Insatsfordon med fyrhjulsdrift.doc
4. Ventilation Bamboo.doc
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5. Utrymme tillgänglighetsanpassning.doc
6. Utrymme säkerhetsåtgärder.doc
7. Åtgärder hemkunskap slöjdsal.doc
8. Ram ombyggnad fastigheter.doc
9. Vattenkiosk Hyltebruk.doc
10. Reinvesteringar gata park.doc
11. Upprustning lekplatser.doc
12. Relining Lindekullen.doc
13. Lokalvård.doc
14. Relining spillvattenledningar.doc
15. Reinvestering asfaltsbeläggning.doc
16. IT
17. Detljplan Kambo.doc
18. Gång och cykelvägar.doc
19. Solceller ARV Hyltebruk.doc
20. VA-serviser och anordningar.doc
21. Luktåtgärder Torup ARV.doc
22. Julbelysning.doc
23 E-förvaltning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vid detta tillfälle enbart ta ställning till undantag från
investeringsstoppet som är angivna som ”Nödvändiga” (N). Övriga postar kommer hanteras
längre fram.
Följande objekt undantas från investeringsstoppet:
- Ventilation Bamboo 1 800 000kr
- Utrymme för tillgänglighetsanpassning 500 000 kr
- Utrymme säkerhetsåtgärder 250 000 kr
- Relining vattenledning Lindekullen 1 000 000 kr
- VA-serviser och anordningar 1 435 000 kr
Följande objekt återremitteras för att förtydliga behov och nivå på medel.
- Ram ombyggnad fastigheter 2 800 000
- Reinvestering asfaltsbeläggning 4 000 000
Objektet ”Åtgärder hemkunskap” avser del av renovering av förskolan i Unnaryd.
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå objektet men uppdra åt
kommunledningskontoret att återkomma med ett nytt investeringsobjekt som tar med samtliga
åtgärder som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ser även att fastigheten genomgår en renovering i samband med åtgärderna
vilket ska inkluderas i kommande äskande.
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Jäv
Anna Roos (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lennart Ohlsson (C)
går in som ersättare och väljs till justerare.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja undantag för slangtvätt,
insatsfordon och upprustning lekplatser.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar med instämmande av Stina Isaksson (SD): Investeringen VAserviser beviljas ett undantag på 935 000kr.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar med instämmande av Stina Isaksson (SD): Investeringen
Torups ARV lukt beviljas ett undantag på 500 000kr.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
slangtvätt. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
insatsfordon. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
upprustning lekplatser. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet från Bengt-Åke Torhall
m.fl. om VA-serviser. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet från Bengt-Åke Torhall
m.fl. om Torups ARV. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller övriga delar av arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller övriga delar.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig mot besluten om slangtvätt,
insatsfordon och lekplatser till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hyltebostäder
Samhällsbyggnadsnämnden
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