MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:20

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), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Göran Edberg (S), Ewa
Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Roger Andersson
(S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Mihaly Thorman (SD), Bo
Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M), Maj Brodin
Johansson (C), Fredrik Engberg (L), Lars Sundberg (S), Mustafe Yuusuf (S),
Martin Isaksson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Lama Alshihabi (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Julia Kabell (V)
Gunilla Magnusson (KV)
Fredrik Artursson (S)
Malin Taipaleenmäki (S)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Per Borg (kommundirektör)

Utses att justera

Rolf Näslund (M)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§159

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Rolf Näslund (M)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut
(2019 KS0001)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2019 med
följande ändringar:
- Andra och tredje stycket på sidan 38 om samordning av verksamheterna i
Landeryd/Långaryds skolområde och Torup/Rydöbruks skolområde ska tas bort.
- Stycke två på sidan 27 kring uppföljning av mål och uppdrag tas bort.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslutet 2019 visar att endast 60
procent av de finansiella nyckeltalen och endast 27 procent av verksamhetens nyckeltal
uppfyller accepterad kvalitetsnivå.
Eftersom inte alla nyckeltal kopplat mot verksamheten mäts vid delårsbokslutet och således
inte ingår i bedömningen av god ekonomisk hushållning, kan utfallet på enskilda nyckeltal
påverka helheten i större utsträckning jämfört med den sammanställning som görs i samband
med bokslutet.
Resultatet vid delårsbokslutet är -14 000 000 kr och i prognosen för 2019 är resultatet -20 500
000 kr.
I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 0 vilket innebär att kommunen inte
behöver hämta hem det negativa resultatet under kommande treårsperiod. Anledningen till att
balansresultatet blir 0 är kommunfullmäktiges beslut 2 maj 2019 om att utöka barn- och
ungdomsnämndens ram med 26 500 000 kr och finansiera detta genom att ianspråkta upp till
26 500 000 kr av resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven är till stor del uppbyggd via medel från bidrag kopplat till det
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stora mottagandet av asylsökande åren 2015-2016. Då en stor andel av de asylsökande var
barn och unga krävdes att barn- och ungdomsnämnden utökade sin verksamhet. När nu
befolkningen istället minskar behöver barn- och ungdomsnämnden anpassa sin verksamhet
utefter det och det pågår ett större omställningsarbete inom nämnden. Arbetet kommer inte att
hinna ge den effekt som krävs för en budget i balans under 2019 och fullmäktige tog därför i
maj beslut om att utöka nämndens ram med 26 500 000kr.
Handlingar i ärendet



























§213 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 månader)
§268 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - delårsbokslut
ny version 191002 2019_Hylte_delarsbokslut KS lågupplöst
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 Hylte kommun
§94 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - Delårsbokslut 2019
Borttagen på grund av personuppgifter.
Grunduppdrag 2019-09-13
Grunduppdrag 2019-09-13 redigerad version efter BUNs beslut
Tjänsteskrivelse uppföljning och redovisning delårsbokslut 2019
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
§60 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut
Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2019 - ON
Delårsbokslut prognos ON 2019
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut
för 2019.
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan
Bengtsson (C), Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C),

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 (5)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

sid 5

Kommunfullmäktige
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en ändringen att
andra och tredje stycket på sidan 38 om samordning av verksamheterna i
Landeryd/Långaryds skolområde och Torup/Rydöbruks skolområde ska tas bort.
Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Malin Svan (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att stycke
två på sidan 27 kring uppföljning av mål och uppdrag tas bort.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ronny Löfquists
yrkande om ändring på sidan 38. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Svans yrkande om
ändring på sidan 27. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutet skickas till

Ekonomichef
Samtliga nämnder
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