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ÄRENDELISTA
§239 Val av justerare

§240 Godkännande av ärendelista

§241 Information och rapporter

§242 Meddelande KS

§243 Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för överförmyndare i samverkan

§244 Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

§245 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

§246 Revidering riktlinje kränkande särbehandling

§247 Svar på motion angående antimobbningsprogram

§248 Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut

§249 Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen

§250 Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018

§251 Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering 
eller återvändande

§252 Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge

§253 Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i Hylte kommun

§254 Projektledare omsorgssystem

§255 Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen

§256 Unnaryds brandstation

§257 Motion integrationsplikt Hylte kommun - på remiss

§258 Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet 
till företagsabonnemang - på remiss

§259 Motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss

§260 Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs - på remiss

§261 Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

§262 Motion om vattenavgifter - på remiss

§263 Motion angående bidrag till friskvård - på remiss

§264 Ansökan Klimatkompensationsfonden

§265 Ansökan om subventionerad hyra av Forum

§266 Anmälan om nya ärenden
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§267 Övriga ärenden

§268 Extra ärende: Ansökan om att hyra Sporthallen i Unnaryd

§269 Extra ärende: Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler till evenemang
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§239

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§240

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan med följande ändring:

- Handlingsplan mot våldsbejakande exterimism utgår
- Ansökan om att hyra Sporthallen i Unnaryd tillkommer
- Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler till evenemang tillkommer

Paragrafen är justerad
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§241

Information och rapporter 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Möte med FTI om återvinningsstationerna
Ronny Löfquist (S), Per Borg, Malin Thydén Kärrman (S) och Carolina Storberg deltog i ett 
möte med FTI som sköter de kommunala återvinningsstationerna. En ny lagstiftning kan 
komma att förändra upphämtningen och sortering av hushållssopor. Arbetsutskottet diskuterar 
framtidens hantering av hushållssopor.
 
Avtackning kommundirektör Halmstad
Per Borg har deltagit vid avtackningen av Henry Bengtsson. Den nya kommundirektören för 
Halmstad kommun är Mattias Rossköld.
 
Gratulation av VM skytt
Anna Roos (C) och Per Borg var med och gratulerade VM-skytten Jesper Nyberg från Hylte 
Sportskyttar som tog flera medaljer i VM i Sydkorea. Oscar Eliassons medaljer i Nordiska 
mästerskapen uppmärksammades vid samma tillfälle. 
 
Hörselslinga
Kommunala tillgänglighetsrådet diskuterade tillgången till portabla hörselslingor vid sitt 
senaste möte. Arbetsutskottet ger i uppdrag till kommunledningskontoret att iordningställa 
portabla hörselslingor.
 
Enkelt avhjälpta hinder
Anna Roos (C) överlämnar frågan om enkelt avhjälpta hinder till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att driva vidare gentemot Hyltebostäder.
 
Försäljning Skärshult
Försäljningen av Skärshult pågår fortfarande.
 
Parkstaden
Per Borg informerar om arbetet med projektet parkstaden.
 
Innovationskonferens 2018
Anna Roos (C) har tillsammans med omsorgskontoret och digitaliseringsenheten deltagit i 
innovationskonferensen 2018 om hälsoinnovation med fokus på digitaliseringen möjligheter 
och utmaningar inom vård och omsorg, arrangerad av Högskolan i Halmstad.
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Krisledningsnämnd
Statkraft håller en krisledningsövning i Hyltebruk den 26 september 2018.
 
Paragrafen är justerad
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§242

Meddelande KS 
(2018 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
I kallelsen till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de
meddelanden som har kommit in till kommunen som det kan vara bra att kommunstyrelsen
har kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Information om Skolinspektionens tillsyn vecka 47
 Protokoll hyltebostäder 2018-09-05

Paragrafen är justerad

8 / 49



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§243

Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för 
överförmyndare i samverkan 
(2018 KS0331)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om 
gemensam överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner, 
samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och 
Laholms kommuner.

Beskrivning av ärendet
Båstads kommun har skickat in en förfrågan till nämnden för överförmyndare i samverkan – 
Halmstad, Hylte, Laholm, om att ingå i den gemensamma nämnden och organisationen.

Nämnden för överförmyndare i samverkan är positiv till utökad samverkan och har den 2018-
08-28 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarnämnd för Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner samt 
reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms 
kommuner.

Ägarsamrådet, bestående av samverkanskommunernas kommunstyrelseordförande och 
kommunchefer, är positiva till utökad samverkan. Även överförmyndarkansliet är positivt till 
en utökning av verksamheten under förutsättning att ytterligare en heltidsanställd handläggare 
anställs.

Utökad samverkan ska inte resultera i ökade kostnader för nuvarande samverkanskommuner. 
Inför utökad samverkan med Båstads kommun behöver nuvarande samverksavtal uppdateras 
på så sätt att Båstads kommun läggs in i avtalet. Motsvarande ändring behöver göras i 
reglementet.

Förutsättningen för en utökad gemensam överförmyndarnämnd, där även Båstads kommun 
ingår, är att kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner Halmstad, Hylte och 
Laholm godkänner samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd samt reglemente.

Det nya samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter tidigare 
samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd mellan parterna. Nämnden benämns 
nämnden för överförmyndare i samverkan.

Om Båstads kommun inte ansluter sig till samverkan gäller rådande reglemente och 
samverkansavtal.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förfrågan från Båstad kommun om att ingå i nämnden för 

överförmyndare i samverkan
 Förslag till ny organisation för nämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, 

Hylte, Laholm
 Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
 Protokollsutdrag Båstad kommun beslut om att ingå i nämnden för överförmyndare i 

samverkan
 Protokollsutdrag nämnden för överförmyndare i samverkan, förslag till ny 

organisation för nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
 Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och 

Laholms kommuner
 Preliminär budget  2019 samverkan överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om 
gemensam överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner, 
samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och 
Laholms kommuner.

Paragrafen är justerad
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§244

Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
(2018 KS0306)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2019:

KSAU                                          KS
                                                     22 januari
5 februari                                     19 februari
5 mars                                          19 mars
26 mars (årsbokslut)                     9 april
7 maj (vid behov, nuläge)
14 maj (REP)                               4 juni
11 juni
27 augusti                                    10 september
24 september                               8 oktober
29 oktober                                   12 november
3 december                                  17 december

KF
14 februari
14 mars
2 maj
18 juni
26 september
24 oktober
28 november

Heldagar för ledamöter i kommunstyrelsen och nämndernas presidium
16 april, Inför nuläges- och omvärldsanalyser
15 oktober, Inför justering resultat- och ekonomisk plan (REP)

Dagar för REP-beredning
22-23 januari - investeringar
23-26 april – REP-beredning
22-23 oktober – Justering REP

Samråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium
12 mars
17 september
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Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2019. Tiderna 
utgår från kommunens styrmodell.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019
 KS - KF Kalender 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2019:

KSAU                               KS
                                         15 januari
5 februari                         19 februari
5 mars                              19 mars
26 mars (årsbokslut)        9 april
7 maj (vid behov, nuläge)
14 maj (REP)                   4 juni
11 juni
27 augusti                        10 september
24 september                    8 oktober
29 oktober                       12 november
3 december                      17 december

KF
14 februari
14 mars
2 maj
18 juni
26 september
24 oktober
28 november

Heldagar för ledamöter i kommunstyrelsen och nämndernas presidium
16 april, Inför nuläges- och omvärldsanalyser
15 oktober, Inför justering resultat- och ekonomisk plan (REP)

Dagar för REP-beredning
22-23 januari - investeringar
23-26 april – REP-beredning
22-23 oktober – Justering REP

Samråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium
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12 mars
17 september

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till förslag till beslut med ändringen att kommunstyrelsens 
sammanträde 15 januari ändras till 22 januari.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
 

Paragrafen är justerad
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§245

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
(2018 KS0293)

Beskrivning av ärendet
Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad
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§246

Revidering riktlinje kränkande särbehandling 
(2018 KS0298)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen riktlinje av 
kränkande särbehandling med tillägg att uppföljning sker i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Efter en tillsyn av Hylte kommuns riktlinje och rutiner avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier av Diskrimineringsombudsmannen (DO) uppfyller Hylte 
kommun inte kraven på riktlinjen. I den gamla riktlinjen saknades avståndstagande mot 
repressalier för de som anmäler en kränkning. Personalenheten har gjort ett förtydligande av 
riktlinjen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Revidering riktlinje kränkande särbehandling
 Riktlinje mot kränkande särbehandling

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen riktlinje av 
kränkande särbehandling.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
revideringen riktlinje av kränkande särbehandling med tillägg att uppföljning sker i samband 
med delårsbokslut och årsbokslut.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
 

Paragrafen är justerad
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§247

Svar på motion angående antimobbningsprogram 
(2018 KS0100)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående antimobbingsprogram.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen. Svaret var inlämnat till kommunledningskontoret innan den 29 juni 
2018.
 
I motionen föreslås att:

- Hylte kommun ser över de likabehandlingsplaner som beskriver hur respektive skola i 
kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.
- Genomför en undersökning av hur väl planen fungerar,
- samt använder sig av ett antimobbningsprogram mot mobbning som ska vara 
forskningsbaserat eller dokumenterat fungerande i sitt utformande av 
likabehandlingsplaner
som beskriver hur respektive skola i kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, 
våld och otrygghet i skolan. Den mest kända och välrenommerade metoden i Norden 
har utarbetats av den svenske professorn Dan Olwaeus i Bergen, välkänd över hela 
världen samt att medel till detta ska sökas hos Skolverket.
 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Handlingar i ärendet
 §73 BUN Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram
 Tjänsteskrivelse Svar på remiss Motion angående antimobbingprogram.
 Svar på remiss motion angående antimobbingprogram
 Motion angående antimobbningsprogram
 §15 KF Inkomna motioner
 §67 KSAU Motion angående antimobbningsprogram - på remiss
 §208 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår avslag på motionen angående antimobbingprogram.

Paragrafen är justerad
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§248

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut 
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

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.

2018 är tredje året med kommunens styrmodell och det flesta av kommunfullmäktiges 
nyckeltal kopplat mot verksamheterna mäts fortfarande mestadels under hösten, vilket innebär 
att en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning är svår att få till men visar för 
delårsbokslutet på ej uppfyllt.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till -3,5 
% vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,2 % vid årets slut. Därmed uppnår 
kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 35,1 % vid delårsbokslutet och förväntas 
hamna på 37,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och 
året.

Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -5,6 % vid 
delårsbokslutet och förväntas hamna på -3,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte 
accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid 
delårsbokslutet och förväntas hamna på 100 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen 
accepterad nivå för perioden och för året.

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60 
%) uppgår till 51,4 % vid delåret och förväntas hamna på 47,1 % vid årets slut. Därmed 
uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2018
 Utkast Delårsbokslut
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
för 2018

Paragrafen är justerad
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§249

Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen 
(2018 KS0135)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den internkontrollplanen i samband med 
delårsbokslutet 2018.

Beskrivning av ärendet
Under mars månad 2018 beslutade kommunstyrelsen om en internkontrollplan för 
kommunledningskontorets verksamhetsområden. Planen innehåller flera delar och en 
uppföljning ska göras i samband med delår- och helårsbokslut. Uppföljningen i samband med 
delårsbokslutet är något mindre jämfört med den som kommer att genomföras vid 
helårsbokslutet.

Några avvikelser har framkommit vid kontrollerna och framgår i bilagan uppföljning 
internkontrollplan Kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll delår 2018
 Internkontrollplan 2018 KS
 Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den internkontrollplanen i samband med 
delårsbokslutet 2018.

Paragrafen är justerad
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§250

Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018 
(2018 KS0313)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga bidraget till barn- och 
ungdomsnämnden för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det tillfälliga 
bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr, totalt 
494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas kostnader för 
placeringar av ungdomar inom målgruppen.

Beskrivning av ärendet
I höständringsbudgeten 2017 beslutade riksdagen att tilldela kommunerna ett tillfälligt bidrag 
vilket för Hylte kommun innebar 653 814 kör 2017 och 326 907 för 2018. Bidraget fördelas 
mellan kommunerna proportionerligt utifrån hur många inskrivna asylsökande unga som 
fanns i respektive kommun 1 juli 2017.

Syftet med bidraget är att göra det möjligt för kommunen att låta de ensamkommande unga i 
asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den 
kommun där de vistas. Det är upp till varje kommun att besluta hur bidraget ska användas.

I vårändringsbudgeten 2018 beslutade riksdagen att tilldela kommunerna ytterligare bidrag 
med samma syfte. För Hyltes del motsvarade det 167 803 kr. Fördelningen baseras utifrån 
antal ensamkommande unga som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 
maj 2018.

2017 års bidrag tilldelades Individ och familjeomsorgen Barn och unga för att täcka kostnader 
för placeringar av ungdomar inom målgruppen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Användning av tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande

Förslag till beslut
Att det tillfälliga bidraget för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det 
tillfälliga bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr, 
totalt 494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas 
kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga bidraget till 
barn- och ungdomsnämnden för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det 
tillfälliga bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr, 
totalt 494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas 
kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad
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§251

Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar 
för snabb etablering eller återvändande 
(2018 KS0236)

Beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har låtit utreda ett nytt system för mottagande och bosättning av asylsökande och 
nyanlända. I mars 2018 lämnade utredningen sitt betänkande ”Ett ordnat mottagande – 
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22). 
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat utredningen på remiss och vill ha svar senast 15 
november. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans. Utredningens förslag 
sammanfattas nedan.

Obligatoriskt ankomstcenter
Utredningen föreslår att det ska vara obligatoriskt för asylsökande att bo i ett ankomstcenter 
under den tid det finns behov av personlig inställelse. Migrationsverket ska göra en så stor del 
av asylutredningen som möjligt under tiden i ankomstcentret. I ankomstcentret ska 
Arbetsförmedlingen kartlägga den asylsökandes utbildning och yrkeserfarenheter. De 
asylsökande ska även få grundläggande samhällsinformation och erbjudas en 
hälsoundersökning.

Väntan i kommun
Asylsökande med god prognos för att få uppehållstillstånd ska efter den inledande fasen i 
ankomstcentret anvisas till en kommun. Kommunen tar ansvar för boendet för dessa grupper. 
Därtill ska kommunen erbjuda asylsökande som väntar i kommunen undervisning i svenska, 
lokalt anpassad samhällsinformation samt insatser som syftar till att ge asylsökande kunskap 
om och kontakter med den svenska arbetsmarknaden.

Social prövning av eget boende
Asylsökandes möjlighet att ordna eget boende under asyltiden begränsas genom att en modell 
med social prövning införs. Prövning ska bara ske i kommuner som ansökt om det och där 
vissa kriterier är uppfyllda. Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende som inte lever upp 
till de krav som ställs i prövningen ska inte ha rätt till dagersättning.

Obligatoriskt avresecenter
Det ska vara obligatoriskt för asylsökande med ett verkställbart avlägsnandebeslut att under 
den lagstadgade fristen för avresa bo i ett avresecenter, om inte särskilda skäl finns. 
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Asylsökande som inte följer detta ska inte ha rätt till dagersättning.

Nytt ersättningssystem
Ett nytt och förenklat system för ersättning till kommuner och landsting införs. Genom 
ersättningssystemet ska staten ersätta kommunsektorn för kostnader för mottagandet av 
asylsökande och för initiala kostnader för mottagandet av nyanlända invandrare, inklusive 
försörjningsstöd och betydande kostnader för vård och omsorg de två första åren. Långsiktiga 
och strukturella kostnader som uppstår till följd av flyktinginvandringen ska hanteras av 
systemet för kommunalekonomisk utjämning. Ett generellt statsbidrag som ersätter 
kommunerna i förhållande till sin måluppfyllelse i mottagandet av asylsökande ska införas.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Remiss: Ett ordnat mottagande
 Ärendebeskrivning - Förslag på yttrande remiss: Ett ordnat mottagande
 Remissbrev utredning Ett ordnat mottagande - Gemensamt ansvar för snabb etablering 

eller återvändande
 Utredning Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller 

återvändande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

Paragrafen är justerad
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§252

Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(2018 KS0335)

Beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kompletterat yttrande daterat 2018-09-24 och 
översänder remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att 
föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja 
landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de värden som 
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla 
möjligheterna att bygga permanentbostäder.

Naturvårdsverkets förslag har nu sänts ut på remiss, och svar ska ha kommit in till Miljö- och 
energidepartementet senast den 16 november 2018. I Halland är det endast Hylte kommun 
och Region Halland som fått ärendet på remiss. På förfrågan från Region Halland har vi 
svarat att vi också gärna deltar i det regionala arbetet med remissen. Eftersom det i 
Naturvårdsverkets uppdrag även ingick frågan om att utöka möjligheten att bygga 
permanentbostäder, och regeringen konstaterat att detta endast behandlats i begränsad 
utsträckning, kommer denna fråga att utredas ytterligare. I remissen ges därför också 
möjlighet att lämna kompletterande förslag till åtgärder (t.ex. författningsförändringar) när det 
gäller möjligheten att bygga permanentbostäder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
områden med god tillgänglighet till stränder samtidigt som de värden som strandskyddet 
syftar till inte äventyras. Ett förslag till remissyttrande har nu tagits fram.
 
Ärendet kompletteras 2018-09-25 med ett kompletterat yttrande.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Remiss Naturvårdsverket
 Yttrande: remiss Naturvårdsverket, regler om landsbygdsutveckling i strandnära läge
 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 

reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
 Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 

strandnära läge
 Yttrande: remiss naturvårdsverket, kompletterad 2018-09-24
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget som Hylte kommuns remissyttrande till Miljö- och 
energidepartementet

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kompletterat yttrande 
daterat 2018-09-24 och översänder remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet. 
 
Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (L) och Maria Johansson Arnström 
(S) yrkar bifall till Ronny Löfquist förslag.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquist yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande.
 

Paragrafen är justerad
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§253

Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i 
Hylte kommun 
(2018 KS0305)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet 
med redovisat förslag med en redaktionell ändring på sida 2.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Hylte kommuns revisorer genomfört en granskning gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete samt brandskydd. Revisonsobjekt är kommunstyrelsen, barn- 
och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden. PwC gör som sammanfattande bedömning att 
kommunen inte lever upp till en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisorerna önskar ta del av de 
åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av 
granskningsresultatet och har därför ställt ett antal frågor som de önskar svar på. Dessa frågor 
besvaras i redovisat förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse svar missiv granskning arbetsmiljö
 Svar på missiv granskning arbetsmiljö
 Missiv - granskning av kommunens arbetsmiljö samt brandskydd
 Granskning arbetsmiljö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet 
med redovisat förslag.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till förslag till beslut med en redaktionell ändring på sida 2.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad
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§254

Projektledare omsorgssystem 
(2018 KS0242)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen och att 
ärendet kompletteras med en ekonomisk kalkyl.

Beskrivning av ärendet
Kommunens ledningsgrupp har kommit in med ett anskaffningsbeslut gällande nytt 
verksamhetssystem då befintliga avtal löper ut. Upphandlingen ska genomföras av tre 
verksamheter; arbets- och näringslivskontoret, barn- och ungdomskontoret och 
omsorgskontoret. Idag använder man sig av två olika system, Treserva och Magna Cura samt 
en tilläggsmodul kallad TES som är en integration med Heroma. Det finns en önskan hos 
samtliga kontor att kunna integrera allt i ett och samma system. Treserva används av 
omsorgskontoret och barn- och ungdomskontoret och har cirka 500 användare. IFO vuxen 
använder sig utav Magna Cura tillsammans med En Väg In och det systemet har mellan 25 - 
30 stycken användare.

Uppdraget har blivit tilldelat upphandlingsgruppen som består av en utredare, processledare 
och en IT-strateg. Upphandlingsgruppen finner att en projektledare bör tillsättas då det inte 
finns tillräckliga resurser inom verksamheterna för att själva driva projektet i mål. Det är ett 
stort och omfattande system som ska upphandlas med många användare och funktioner. 
Kopplingar till digitaliseringen och kommande digitaliseringsprojekt kommer att vara stark 
vilket komplicerar behovsanalys, kravställning och införande. Detta ställer höga krav på både 
upphandling och implementering vilket kräver en projektledare.

Projektledaren behöver initialt kartlägga behoven på samtliga kontor, t ex vilka funktioner 
behövs, vad fungerar bra idag, vad fungerar mindre bra, vilka integrationer finns idag till vilka 
system och vilka integrationer behöver tillämpas. Det behövs bland annat integrationer med 
skatteverket, försäkringskassan, Heroma m.fl. Det eftersträvas även funktioner för olika e-
tjänster.

Projektledaren kommer att genomföra omvärldsbevakning och analys, studiebesök på andra 
kontor i andra närliggande kommuner samt anordna leverantörsträffar. Upphandlingsgruppen 
har beräknat en tjänst på cirka två år. Ett år för upphandlingsfasen och ett år för 
implementeringsfasen, som kommer att kräva utbildningsinsatser för samtliga användare samt 
implementering av själva systemet vilket också kräver en testperiod.

De befintliga verksamhetssystemen löper ut oktober 2019 och helhetskostnaden för alla 
system samt olika tilläggsmoduler är cirka 660 000 kr. Inräknat i den kostnaden är licenserna, 
årliga kostnader och även månadskostnader som en del tillägg har.
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Det går inte i dagsläget att svara på vad ett kommande system kommer att kosta eftersom det 
inte kan bli fastställt innan förstudien är genomförd men utgångspunkten är att man 
eftersträvar ett omfattande system som ska kunna användas av alla tre kontoren vilket kräver 
en projektledare som kan kartlägga alla behov hos samtliga kontor och i projekt- och 
upphandlingsfasen kunna nå den allra bästa lösningen för alla inblandade.

Finansiering
Projektet finansieras genom investeringsmedel, 3 miljoner varav 1,2 miljoner till en 
projektledare, 1,8 miljoner till system- och utbildningskostnader. Kapitalkostnader för 
projektet hänskjuts till budgetberedningen. Efter upphandlingen kan det innebära förändrade 
kostnader för driften för de respektive nämnderna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Projektledare omsorgssystem

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa en projektledare för upphandling och införande av ett 
nytt gemensamt verksamhetssystem för tre kontor.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till 
budgetberedningen och att ärendet kompletteras med en ekonomisk kalkyl.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
 
 

Paragrafen är justerad
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§255

Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen 
(2018 KS0272)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationssäkerhetssamordnare på informations- och 
kanslienheten, löne-och systemansvarig på personalheten, systemansvarig på ekonomienheten 
samt säkerhetssamordnare på räddningstjänsten utses till personuppgiftssamordnare för 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Styrelser och nämnder ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna 
personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som utses som 
personuppgiftssamordnare ska vara kontaktperson till dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud – utses av styrelsen/nämnden och är i nuläget en gemensam anställning av 
Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner.

Uppdraget är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter 
enligt förordningen samt att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till 
och utbilda personal.

Informationssäkerhetssamordnare – anställd på informations- och kanslienheten
I uppdraget ingår att fortlöpande kunna säkerställa integritet, tillgänglighet och sekretess som 
att ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter vid en incident. 
Informationssäkerhetssamordnaren har ett övergripande ansvar i sin roll för att samordna alla 
personuppgiftsamordnare i organisationen.

Personuppgiftssamordnare – utses av styrelsen/nämnden
Personerna ska inneha sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i 
frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Som 
personuppgiftssamordnare ska man särskilt jobba för att verksamheten fångar upp och 
registrerar nya behandlingar av personuppgifter. Systemförvaltare för kontorens större 
verksamhetssystem är bra funktioner för uppdraget då majoriteten av registreringarna görs i 
dessa system.

Personuppgiftssamordnarna utför sitt uppdrag inom ramen av sin ordinarie tjänst. 
Utbildningar och andra kostnader som krävs ska täckas inom ramen för respektive tjänst.

Handlingar i ärendet
 Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen
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 §215 KSAU Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Informationssäkerhetssamordnare på informations- och kanslienheten, löne-och 
systemansvarig på personalheten, systemansvarig på ekonomienheten samt 
säkerhetssamordnare på räddningstjänsten utses till personuppgiftssamordnare för 
kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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§256

Unnaryds brandstation 
(2018 KS0152)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta 
fram en ombyggnadskalkyl och en nyproduktionskalkyl. Detta för att jämföra vilket som är 
mest lämpligt och mest kostnadseffektivt för att få en modern och funktionell 
Räddningsstation. Budgetposten hänskjuts till budgetberedningen

Beskrivning av ärendet
Brandstationen i Unnaryd invigdes 1986 och byggdes utefter då gällande arbetsmiljönormer, 
vilket innebär att ombyte vid larm sker i vagnhallen i direkt anslutning till fordon och övrigt 
material. Det finns inga separata omklädningsrum för herrar och damer. Det finns endast en 
toalett och dusch i anslutning till omklädningen. Det finns inga möjligheter att torka kläder 
och det går inte att skilja ut kontaminerade kläder och material. Ventilationen på stationen är 
inte tillfredsställande efter dagens arbetsmiljönormer. Byggnaden har idag ett stort eftersatt 
underhåll. Belysningen är undermålig i samtliga utrymmen samt att ytskikten nått sin 
livslängd.

Det finns ingen reservkraft eller uttag till reservkraft som kan säkerställa utalarmering och 
annat driftunderhåll vid strömavbrott, vilket är en viktig funktion när arbete med civilt försvar 
ska säkerställas.

Räddningstjänsten kan inte erbjuda kvinnliga brandmän ett omklädningsrum. Detta innebär att 
rekryteringen av brandmän blir diskriminerande. Arbetsmiljöförhållandena på Unnaryds 
brandstation är inte tillfredställande och det går inte att uppfylla en ren och god miljö.

Idag arbetar 17st deltidsbrandmän på stationen. Brandövning hålls 1ggn/vecka. Vid möte med 
hela styrkan är det ca 20 personer som deltar. Detta i ett personalrum/konferensrum 
dimensionerat för ca 10 personer.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Unnaryds brandstation – kostnadsberäkna ombyggnation
 Förstudie Unnaryds Brandstation rev 180906P
 Brandstationen i Unnaryd  ideskiss
 §116 KSAU Unnaryds brandstation
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Hyltebostäder i uppdrag att ta fram en 
ombyggnadskalkyl och en nyproduktionskalkyl. Detta för att jämföra vilket som är mest 
lämpligt och mest kostnadseffektivt för att få en modern och funktionell Räddningsstation.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ombyggnadskalkyl och en 
nyproduktionskalkyl. Detta för att jämföra vilket som är mest lämpligt och mest 
kostnadseffektivt för att få en modern och funktionell Räddningsstation. Budgetposten 
hänskjuts till budgetberedningen
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§257

Motion integrationsplikt Hylte kommun - på remiss 
(2018 KS0288)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att ta fram 
förslag på svar på motionen.

Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om integrationsplikt. Motionen vill att alla vuxna 
nyanlända i Hylte kommun, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av 
integrationsplikt där följande delar ingår:

En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i 
Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.

Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med 
sikte på framtida arbetsliv.

Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande i 
lämplig aktivitetsinsats såsom godkänd SFI och liknande och minskas kraftigt vid ogiltig 
frånvaro, samt icke godkänd kursgenomgång.

Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att 
omfatta krav på språkundervisning under föräldraledighet, då nyanlända kvinnor enligt 
statistik är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund föreslår motionen att:
skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion angående integrationsplikt, på remiss
 Motion integrationsplikt Hylte kommun
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att ta fram 
förslag på svar på motionen.

Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.
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Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§258

Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 
företagare och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss 
(2018 KS0304)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Malin Svan (C) har lämnat in en motion om 
flexibla öppettider på återvinningscentralen.

I motionen föreslås:
Att Samhällsbyggnadsnämnden utreder förutsättningar för flexibla öppettider för företagare 
som ansöker om detta.

Att samhällsbyggnadsnämnden ser över taxesystemet och utreder en modell som bygger på 
avgift per besök eller fast abonnemang för de företag som regelbundet använder deponin.

Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang, på remiss
 Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och 

möjlighet till företagsabonnemang
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2018.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§259

Motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss 
(2018 KS0318)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på 
motionen.

Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om arbetskläder för anställda inom omsorgen.

I motionen föreslås att ett kostandsförslag tas fram för inköp/leasing av kläder, tvätt och vård 
av arbetskläder för anställda inom omsorgen.

Kommunledningskontoret föreslår att omsorgsnämnden ges i uppdrag att lämna förslag på 
svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss
 Motion om arbetskläder inom omsorgen
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på 
motionen.

Förslag på svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§260

Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot 
Vallsnäs - på remiss 
(2018 KS0303)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag 
att utreda utförande och kostnad för en gång/cykelväg mellan Unnaryds samhälle och till 
Vallsnäs bron.

Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot 

Vallsnäs - på remiss
 Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§261

Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss 
(2018 KS0312)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en motion om att förbättra cykelvägen mellan Hyltebruk 
och Skärshult.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden följande uppdrag:

Att göra en översyn av asfaltbeläggningen på den del av cykelvägen Hyltebruk - Skärshult 
som är kommunens ansvar, särskilt delen Lindhult - Skärshult.

Orienteringstavlan rustas upp och flyttas till "Hyltebrukssidan" av riksväg 26.

Vägvisningen på Landerydsvägen där cykelvägen viker av in mot Ekeryd flyttas till samma 
sida som cykelvägen.

Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - motion underhåll cykelväg Hyltebruk - Skärshult, på remiss
 Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
 Bilaga 1 bild på väg Hyltebruk - Skärshult
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

39 / 49



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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§262

Motion om vattenavgifter - på remiss 
(2018 KS0316)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om vattenavgifter.

I motionen föreslås att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför budgetarbetet revidera 
vattenavgifterna så att den fasta avgiften minskas och den rörliga ökar.

Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - motion om vattenavgifter, på remiss
 Motion om vattenavgifter
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§263

Motion angående bidrag till friskvård - på remiss 
(2018 KS0330)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en motion om att boende i kommunen som har fyllt 70 år 
ska få subventionerad träning på anläggningar liknande Örnahallen.

I motionen föreslås att:
kommunfullmäktige i Hylte ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att motsvarande subventioner som personer fyllda 70 år har i Örnahallen 
utgår för träning på andra liknande anläggningar i Hylte kommun.

Kommunledningskontoret föreslår att arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion bidrag till friskvård, på remiss
 Motion angående bidrag till friskvård
 §96 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§264

Ansökan Klimatkompensationsfonden 
(2018 KS0340)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Hyltebibliotekens ansökan om 6700 kr för finansiera 
inköp av elcykel.

Beskrivning av ärendet
Hyltebiblioteken har ansökt om medel från klimatkontot för att bekosta en elcykel som 
används för hembesök inom språkstart Halland. Språkstart Halland arbetar för att stimulera 
barns språkutveckling i deras hemmiljö.

Hyltebiblioteken ansöker om 6700 kr för att finansiera den redan inköpta elcykeln.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - ansökan bidrag för elcykel klimatkonto
 Ansökan Klimatkompensationsfonden

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Hyltebibliotekens 
ansökan om 6700 kr för finansiera inköp av elcykel. 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Hyltebiblioteken

Paragrafen är justerad
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§265

Ansökan om subventionerad hyra av Forum 
(2018 KS0343)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hylte kulturförening får en subventionerad hyra 
för Forum och att föreningen betalar 12 000 kr för evenemanget Elviskvällar i Forum för det 
ansökta tillfället.

Beskrivning av ärendet
Hylte kulturförening har lämnat in en skrivelse där föreningen ansöker om att få hyra forum 
för ett lägre belopp än fastställd taxa. Föreningen har tidigare varit subventionerade av Bofast 
och betalt 15 000 kr i hyra av Forum.

Hylte kommun ärvde Bofast taxor när köpet av Forum genomfördes.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om subventionerad hyra av Forum
 Ansökan om subventionerad hyra av forum

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Hylte kulturförening 
får en subventionerad hyra för Forum och att föreningen betalar 12 000 kr för evenemanget 
elviskvällar i Forum för det ansökta tillfället. 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Hylte kulturförening

Paragrafen är justerad
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§266

Anmälan om nya ärenden 
(2018 KS0012)

 
Barnkonventionen
Anna Roos (C) lyfter att barnkonventionen blir lag och träder i kraft 1 januari 2020. Hylte 
kommun behöver arbeta strategiskt med att implementera lagen i de kommunala 
verksamheterna. Ärendet anmäls till kommande arbetsutskott.

Paragrafen är justerad
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§267

Övriga ärenden 
(2018 KS0013)

 
Wi-Fi på Örnaskolan
Johan Edenholm (KV) undrar om tillgången till gratis Wi-Fi bidrar till mer skadegörelse på 
Örnaskolan. Maria Johansson Arnström (S), i egenskap av rektor på Örnaskolan, svarar att 
tillgången till Wi-Fi inte är en bidragande orsak till skadegörelsen.
 
Fastighetsnät på särskilda boenden
Anna Roos (C) efterfrågar resultatet av ärendet om fastighetsnät på särskilda boenden som 
väcktes på kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 oktober 2017. Kommunledningskontoret 
tar med sig frågan.

Paragrafen är justerad
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§268

Extra ärende: Ansökan om att hyra Sporthallen i Unnaryd 
(2018 KS0359)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till ansökan under förutsättning att 
företaget blir beviljade tillfälligt serveringstillstånd, samt att räddningstjänstens 
rekommendationer följs.

Beskrivning av ärendet
Ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
AGES AB har skickat in en ansökan om att hyra sporthallen i Unnaryd till en företagsjulfest 
med alkoholservering.
 
Den 7 november 2017 ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott positiva till AGES 
likalydande ansökan.
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det krävs serveringstillstånd, som söks hos 
samhällsbyggnadsnämnden. Bokning av lokal handläggs av arbets- och näringslivskontoret.
 
Räddningstjänstens rekommendation är att max 150 personer bör befinna sig i lokalen 
samtidigt för att brandskyddet och utrymningsförhållandena ska anses vara skäligt, detta 
baseras på hur lokalen är utrustad och utformad 30 oktober 2017 utan att några förändringar 
görs varken brandskyddstekniskt eller organisatoriskt.

Handlingar i ärendet
 Ansökan om att hyra Sporthallen i Unnaryd

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till ansökan 
under förutsättning att företaget blir beviljade tillfälligt serveringstillstånd, samt att 
räddningstjänstens rekommendationer följs.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
AGES AB
Arbets- och näringslivskontoret
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Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§269

Extra ärende: Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler till 
evenemang 
(2018 KS0360)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag åt kommunledningskontoret att se över 
riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler till evenemang.

Beskrivning av ärendet
Ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
Det råder otydlighet kring hur kommunala lokaler får nyttjas av företag, föreningar och 
privatpersoner. Det finns flera olika dokument som styr användandet av kommunala 
fastigheter, exempelvis lokala ordningsföreskrifter och arbets- och näringslivskontoret egna 
ordningsregler för idrottsanläggningar i Hylte kommun. För att kommunledningskontoret ska 
kunna hantera inkommande förfrågningar om att få hyra kommunala lokaler behöver riktlinjer 
tas fram som specificerar:

- Vem som får hyra lokaler
- Under vilka premisser
- Vilka tillstånd som krävs och hur den enskilde ansöker om detta.

 
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag åt 
kommunledningskontoret att se över riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler till 
evenemang.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad

49 / 49


	Första sidan
	ÄRENDELISTA
	§239Val av justerare
	§240Godkännande av ärendelista
	§241Information och rapporter
	§242Meddelande KS
	§243Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden föröverförmyndare i samverkan
	§244Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse
	§245Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
	§246Revidering riktlinje kränkande särbehandling
	§247Svar på motion angående antimobbningsprogram
	§248Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
	§249Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen
	§250Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018
	§251Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvarför snabb etablering eller återvändande
	§252Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslåändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
	§253Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd iHylte kommun
	§254Projektledare omsorgssystem
	§255Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen
	§256Unnaryds brandstation
	§257Motion integrationsplikt Hylte kommun - på remiss
	§258Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) förföretagare och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss
	§259Motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss
	§260Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron motVallsnäs - på remiss
	§261Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss
	§262Motion om vattenavgifter - på remiss
	§263Motion angående bidrag till friskvård - på remiss
	§264Ansökan Klimatkompensationsfonden
	§265Ansökan om subventionerad hyra av Forum
	§266Anmälan om nya ärenden
	§267Övriga ärenden
	§268Extra ärende: Ansökan om att hyra Sporthallen i Unnaryd
	§269Extra ärende: Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler tillevenemang



