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Du hittar de handlingar som har varit 
nämndens underlag på kommunens 
hemsida. Tänk på att handlingarna kan 
skilja sig från det slutliga beslutet

 Klicka på denna ruta för att komma till       
Ks kallelser

https://meetings.hylte.se/committees/kommunstyrelsen#committeesRecent
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ÄRENDELISTA
§138 Val av justerare 2018

§139 Godkännande av ärendelista 2018

§140 Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i Hylte kommun

§141 Information och rapporter 2018

§142 Delegeringsredovisning 2018

§143 Meddelande KS 2018

§144 Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 5 månader

§145 Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 5 månader

§146 Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 5 månader

§147 Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse 
rörande betalningsansvar

§148 Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg och effektiv 
utskrivning

§149 Svar på motion Mer frukt åt folket

§150 Arbetsmiljöuppgiftsfördelning

§151 Informationssäkerhetssamordnare

§152 Erbjudande till Hylte Kommun att ta emot skulpturen Rosen

§153 Namntävling för ny park i Torup

§154 Övriga ärenden 2018

§155 Extra ärende: Ansökan om tilläggsanslag - Hylte Ryttarförening
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§138

Val av justerare 2018 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Bengt-Åke Torhall (L) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§139

Godkännande av ärendelista 2018 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan och lägger till ärendet:

- Extra ärende: Ansökan om tilläggsanslag - Hylte Ryttarförening
Paragrafen är justerad
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§140

Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i Hylte kommun 
(2018 KS0305)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av granskning arbetsmiljö inklusive brandskydd Hylte 
kommun.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommuns revision har genomfört en granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i 
Hylte kommun. 
 
Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och 
omsorgsnämndens arbetsmiljö- och systematiskt brandskyddsarbete under 2018. 
Granskningen lämnar följande rekommendationer för att förbättra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet;

- Mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som revisionen har gjort i denna 
rapport anser revisionen att det är angeläget att det sker en genomgripande förnyelse 
och aktivering av arbetsmiljöarbetet inom kommunen.
- Revisionen anser att det är angeläget att det arbete som inletts inom personalenheten 
med att se över gällande arbetsmiljöpolicy, skapa strukturer för rapportering, modeller 
för riskanalyser, tydliggöra ansvar med mera ges adekvata förutsättningar för att uppnå 
önskad effekt. I samband med detta arbete behöver även nuvarande delegationsordning 
ses över för att säkerställa ansvaret.
- Att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten, genom att löpande 
kontrollera att de centrala aktiviteterna - undersökning, riskbedömning, åtgärd och 
kontroll genomförs kontinuerligt.
- Att ovanstående åtgärder sedan följs upp med fortlöpande utbildning av både chefer 
och medarbetare.
- Att åtgärder vidtas baserat på de problemområden som framkommit kopplat till 
medarbetarnas arbetsmiljö.
- Att indikatorer för arbetsmiljöarbetet tas fram och att resultatet av dessa redovisas och 
analyseras i förvaltningsberättelsen.
- Att aktivt verka för ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan nämnderna och att goda 
exempel sprids vad gäller arbetsmiljöarbetet exempelvis via kommunens intranät.
- Att de aspekter av arbetsmiljöarbetet som bedöms vara särskilt viktiga att 
kommunicera redovisas i kommunens förvaltningsberättelse.

 
Paragrafen är justerad
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§141

Information och rapporter 2018 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Presentation av ärenden
Lena Borg, enhetschef, och Gunilla Lundberg, enhetschef, från omsorgskontoret föredrar 
paragraf 147 och 148.
 
Carl-Gustaf Folkeson, pwc, redovisar granskningen av arbetsmiljö inklusive brandskydd i 
Hylte kommun, paragraf 140.
 
Skärshult
Försäljning pågår av Skärshults camping.
 
Sommaren 2018
Personal från räddningstjänsten i Hylte kommun har deltagit i släckningsarbetet vid 
skogsbranden i Ljusdal.
 
Det har under delar av sommaren varit totalt eldningsförbud i Hylte kommun.
 
Rekrytering
Rekrytering av personalchef, samhällsbyggnadschef och barn- och ungdomschef pågår.

Handlingar i ärendet
 Presentationer KS 14 augusti 2018

Paragrafen är justerad
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§142

Delegeringsredovisning 2018 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med tagna delegeringsbeslut:

- Ansökan om att själv få sota Örnabäckshult
- Ansökan om att själv få sota Holmen 
- Ansökan om att själv få sota Skärshult 
- Ordförandebeslut yttrande fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult 
- Redovisning av anställning till nämnd juni 2018
- Redovisning av anställning till nämnd juli 2018

Handlingar i ärendet
 Ansökan om att själv få sota Örnabäckahult 
 Ansökan om att själv få sota Holmen 
 Ansökan om att själv få sota Skärshult 
 Ordförandebeslut yttrande fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult
 Redovisning av anställning till nämnd juni 2018
 Redovisning av anstälning till nämnd juli 2018

Paragrafen är justerad
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§143

Meddelande KS 2018 
(2018 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Stadgar för Smålands sjörike ekonomisk förening
 Ny delegationsordning överförmyndarnämnd 2018-06-26
 Ändring av delegationsordningen överförmyndarnämnd
 Skrivelse ekokommunerna i Halland
 Tillsyn riktlinjer och rutiner trakasserier mm.
 Analys av svar gällande kommunstyrelsens svar gällande granskning intern kontroll

leverantörsfakturor (2)
 Hyltebostäder protokoll 18-06-14
 SKL förbundsavgift 2019
 Namninsamling angående förfrågan om hundrastgård
 Överförmyndare i samverkan delårsrapport 1 - 2018

Paragrafen är justerad

9 / 26



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-08-14

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 5 
månader 
(2018 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter fem månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 1 281 tkr. 
Avvikelsen motsvarar 2,6 procent av budgeten.
 
Efter fem månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 2 280 tkr. 
Avvikelsen motsvarar 3,1 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet
 §173 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 5 

månader
 Tjänsteskrivelse majprognos KS
 Majprognos KS
 Majprognos KS investeringar

Paragrafen är justerad
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§145

Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 5 
månader 
(2018 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter fem månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden inte någon avvikelse från 2018 
års budget som uppgår till 12 287 tkr.
 
Efter fyra månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att man håller sin 
investeringsbudget som för 2018 uppgår till 1 273 tkr.

Handlingar i ärendet
 §174 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Prognos 5 

månader
 Tjänsteskrivelse majprognos räddningsnämnden
 Majprognos räddningsnämnden
 Majprognos investeringar räddningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§146

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 5 
månader 
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
 
Kommunstyrelsen fördelar 95 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade kapitalkostnader till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska läget för kommunen fyra månader in i 2018 bedöms som osäkert och 
svårbedömt. För Hylte kommun prognostiseras ett resultat för 2018 på 15,9 mkr, vilket är 6,1 
mkr sämre än det budgeterade resultatet på 21,9 mkr. Det som främst bidrar till den negativa 
avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-14,4 mkr). Skatteintäkterna har i denna rapport 
beräknats enligt SKL:s senaste prognos som presenterades i april 2018.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begärde i samband med aprilprognosen 95 tkr för kompensation 
för ökade kapitalkostnader på gator, vägar och parkering. Avvikelsen beror på aktiverade 
kapitalkostnader. I och med analysen inför REP 2018-2020 lyfte samhällsbyggnadsnämnden 
att utfallet för kapitalkostnader skulle bli högre än 2017 års budget. Nämnden fick inte 
kompensation för dessa kapitalkostnader i sin egen driftsbudget utan de lades i en pott under 
kommunsstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §175 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos 5 månader
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2018 Hylte kommun efter 5 månader
 Räkenskaper - Prognos 2018 Hylte kommun efter 5 månader
 Ärendebeskrivning - Prognos 2018 Hylte kommun 2018 efter 5 månader

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fördelar 95 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade kapitalkostnader till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§147

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2018 KS0202)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens 
förslag till beslut:

1.1 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla 
från och med 2019-01-01
1.2 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
1.3 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
2. Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen 
i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) 
gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 
2018-10-31.

Beskrivning av ärendet
Region Halland och Hallands kommuner enades under 2014 om en överenskommelse för 
hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen har reviderats och förslaget om en reviderad 
Hemsjukvårdsöverenskommelse samt överenskommen ersättningsmodell presenterades vid 
Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 27/4 2018. Det beslutades då 
att översända detta till länets kommuner och Region Halland för beslut.
 
Ekonomisk fördelning enligt bilaga 1, till Hylte kommun är 5 394 tkr under 2018. Denna 
summa räknas upp enligt OPI (omsorgsprisindex) för 2019.
 
Kommunberedningen föreslår att Region Halland och Hallands kommuner, senast 180930, 
fattar beslut i respektive fullmäktige enligt nedan:

- Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från 
och med 2019-01-01
- Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
- Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
- Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i 
samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) 
gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
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och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 
2018-10-31.

Handlingar i ärendet
 §176 KSAU Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 §28 ON Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 Missivbrev - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar. Dnr RS160373
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig 

övergångsbestämmelse för betalningsansvar
 Ärendebeskrivning - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig 

övergångsbestämmelse för betalningsansvar
 1 Hemsjukvårdsöverenskommelse - reviderad överenskommelse om hemsjukvården
 2 hemsjukvårdsöverenskommelse - slutrapport framtidens hemsjukvård
 3 Hemsjukvårdsöverenskommelse - reglemente för Gemenensamma nämnden 

hemsjukvård och hjälpmedel
 4 Beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen
 5 Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut angående ekonomisk fördelning)
 6 Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående övergångsbestämmelse för 

betalningsansvar.
 Bilaga 1. Förtydligande. Reviderad ekonomisk ersättning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens 
förslag till beslut:

1.1 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla 
från och med 2019-01-01
1.2 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
1.3 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
2. Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen 
i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) 
gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 
2018-10-31.

Paragrafen är justerad
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§148

Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
trygg och effektiv utskrivning 
(2018 KS0240)

Beslut
1.1 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från 
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är 
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
 
1.2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan 
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det 
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
 
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om 
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 
som skall gälla från och med 2018-11-01.

Beskrivning av ärendet
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den stora skillnaden från tidigare lag 
(1990:1404) är antal dagar till betalningsansvaret inträder för kommunerna. Från tidigare fem 
vardagar efter kallelse till vårdplanering till tre kalenderdagar efter utskrivningsklar.
 
Ett regionövergripande projekt har genomförts i Halland under 2016-2017 på uppdrag av 
Strategisk grupp. Projektet har omfattat framtagande av Överenskommelse, riktlinje och 
utveckling av IT-stödet inför ikraftträdande av Lagen (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Riktlinjen som beskriver arbetssättet utifrån ny 
lagstiftning är fastställd av Strategisk grupp och gäller sedan 2018-01-30.
 
1. Beslut om en tillfällig övergångsbestämmelse för betalningsansvaret i samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under perioden 2018-01-01 – 2018-10-31 har 
tagits av politisk styrgrupp Halland. Denna innebär att under den tiden regleras 
betalningsansvaret enligt den gamla lagen (1990:1404) med fem vardagar. Men då det nya IT 
stödet Lifecare inte kunde hantera detta är den politiska styrgruppens förslag att under 
övergångsperioden ska respektive kommun månatligen erlägga en tolftedel av det belopp som 
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fakturererades för hela 2017 till Region Halland för utskrivningsklara. För Hyltes del innebär 
detta 0 kr.
 
2. Överenskommelsen om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland omfattar Region Halland och Hallands kommuners ansvar och regleringen av 
betalningsansvaret och föreslås gälla från och med 2018-11-01 till och med 2022-10-31. Om 
inte uppsägning av denna överenskommelse har skett senast 2022-01-01, förlängs avtalstiden 
med automatik med fyra år vid avtalstidens slut.
 
Överenskommelsen kompletterar Hallands riktlinje ”Riktlinje för trygg och effektiv 
utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård” (fastställd 2017-10-
06 i Strategisk grupp).

Handlingar i ärendet
 §177 KSAU Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg 

och effektiv utskrivning
 §29 ON Extra ärende: Remiss - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar 

mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, och Ny överenskommelse om 
Trygg och effektiv utskrivning från sluten h

 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning
 Missiv Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid 

utskrivning från slutenvård

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
1.1 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från 
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är 
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
 
1.2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan 
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det 
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
 
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om 
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 
som skall gälla från och med 2018-11-01.

Paragrafen är justerad
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§149

Svar på motion Mer frukt åt folket 
(2017 KS0434)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag 
på svar på motionen.
 
Anna Roos (C) har lämnat in en motion som handlar om att Hylte kommun ska överväga 
fruktträd, bärbuskar och kryddväxter vid nyplantering. I motionen förslås också att det ska 
sättas upp informationsskyltar vid planteringarna samt att det ska finnas information på 
kommunens hemsida.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Handlingar i ärendet
 §179 KSAU Svar på motion Mer frukt åt folket
 §15 SBN Motion – Mer frukt åt folket
 Motion Mer frukt åt folket
 §166 KF Inkomna motioner
 §342 KSAU Motion Mer frukt åt folket - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Paragrafen är justerad
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§150

Arbetsmiljöuppgiftsfördelning 
(2018 KS0229)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsmiljöuppgiftsfördelningen för 
att säkerställa en säker och god arbetsmiljö.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap i Arbetsmiljölagen AML framgår tydlig med Arbetsgivarens övergripande ansvar 
för arbets- och studiemiljö för medarbetare och elever och för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.

Arbetsgivaren kan göra en uppgiftsfördelning bland chefer och delegera arbetsmiljöuppgifter 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 §6 för att få arbetsmiljöarbetet utfört och 
på det viset uppfylla sitt arbetsmiljöansvar inom hela verksamheten. I arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar ligger även att rusta cheferna väl för arbetsmiljöuppgifterna.

Handlingar i ärendet
 §183 KSAU Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 Tjänsteskrivelse arbetsmilöuppgiftsfördelning
 Arbetsmiljöuppgiftsfördelningen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsmiljöuppgiftsfördelningen för 
att säkerställa en säker och god arbetsmiljö.

Paragrafen är justerad
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§151

Informationssäkerhetssamordnare 
(2018 KS0230)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en informationssäkerhetssamordnare.

Beskrivning av ärendet
Kommunen hanterar en stor mängd information som är av yttersta vikt får både individer och 
organisationen. Det är därför viktigt att vi skyddar den så att den alltid finns tillgänglig när 
den behövs, att den är korrekt, att endast behöriga har tillgång, att den är spårbar m.m.

God informationssäkerhet kräver att vi säkerställer ett skydd som är tillräckligt men inte 
krångligare än vad som är nödvändigt. För att kunna säkerställa detta krävs ett långsiktigt och 
systematiskt arbete som innefattar administrativa rutiner (t.ex. policy och riktlinjer), tekniskt 
skydd (t.ex. brandväggar, kryptering) m.m. Det är då också angeläget att detta arbete bedrivs 
samlat för hela organisationen så att största effektivitet och kvalitet uppnås.

Personuppgiftslagen, vilken i maj 2018 ersätts med Dataskyddsförordningen, skyddar 
enskilda så att deras personuppgifter inte behandla på ett sätt så att den personliga integriteten 
kränks. Lagen har även regler om vilka tekniska hjälpmedel och säkerhetsåtgärder som 
behöver vidtas vid hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen anger krav, på de 
som hanterar personuppgifter, om att såväl fortlöpande kunna säkerställa integritet, 
tillgänglighet och sekretess som att ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
personuppgifter vid en incident.

Hylte kommun har en stabil teknisk IT-miljö med många duktiga medarbetare i 
verksamheterna som dagligen hanterar information men ändå finns det ett ständigt behov att 
informera, utbilda, kategorisera och säkerhetsklassa den information som vi hanterar. Tyvärr 
har det de senaste åren uppmärksammats exempel på när informationssäkerheten inom 
offentlig sektor inte varit tillfredsställande, t.ex. Transportstyrelsen. Utifrån den lagstiftning 
som finns, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018 samt den uppmärksamhet 
som informationssäkerhet rönt den senaste tiden, så ökar trycket på att myndigheter och 
organisationer lever upp till skyddet kring sin information. Granskning av 
informationssäkerheten kommer sannolikt att öka väsentligt såväl genom revisioner som av 
massmedia.

Frågan om en informationssäkerhetssamordnare har lyfts tidigare i samband med den senaste 
IT-revisionen men det är ytterst angeläget att lyfta frågan igen för att säkerställa att 
kommunens informationssäkerhet är tillfredsställande. Organisationen som helhet har ett stort 
behov av en samordnande funktion som är behjälplig så att arbetet bedrivs långsiktigt och 
systematiskt, så att krav på riktlinjer och checklistor finns. Kommunen har en mängd system 
och register som behöver gås igenom, skyddsklassas och registreras. Kommunen sätter upp 
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fler och fler molntjänster för att öka tillgängligheten och säkerheten, varför det är väldigt 
viktigt att detta görs utifrån lagstiftningens krav.

Dataskyddsförordningen kommer att ställa högre krav på organisationen, varför det är viktigt 
att säkerställa att lagstiftarens krav uppfylls. Vidare behöver funktionen som 
informationssäkerhetssamordnare fullgöra rollen som kontaktperson till det dataskyddsombud 
som dataskyddsförordningen kräver, varför informationssäkerhetssamordnaren bör vara en 
intern resurs.

Att tillsätta en tjänst som informationssäkerhetssamordnare på kommunledningskontoret 
beräknas till en årlig kostnad på ca 600 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §184 KSAU Informationssäkerhetssamordnare
 Tjänsteskrivelse - Informationssäkerhetssamordnare

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en informationssäkerhetssamordnare.

Paragrafen är justerad
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§152

Erbjudande till Hylte Kommun att ta emot skulpturen Rosen 
(2018 KS0245)

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förfrågan och tar emot skulpturen Rosen från ABF Halland. 
Kommunstyrelsen beslutar att placera skulpturen Rosen på grönområdet mellan Gamla Hallen 
och Coop.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 tar Hylte kommun emot en skrivelse från ABF Halland med erbjudande om 
att ta emot skulpturen Rosen.
 
ABF Halland tog initiativ till att skapa skulpturen till minne för attentatet på Utöya i Norge 
2011. Skulpturen skall påminna om händelsen och framför allt stå upp för humanism och 
människors lika värde och visa sin avsky mot extremism, hat och terror i alla dess former.
 
ABF Halland erbjuder Hylte kommun skulpturen under premisserna att den placeras i en 
offentlig miljö som kommunen själv väljer. ABF Halland erbjuder sig att transportera 
skulpturen och överlämna den till kommunen vid en offentlig mottagning.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till kulturberedningen som föreslår att 
skulpturen ska placeras på grönområdet mellan Gamla hallen och Coop i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet
 §49 ANN AU Erbjudande till Hylte Kommun att ta emot skulpturen Rosen
 §196 KSAU Erbjudande till Hylte Kommun att ta emot skulpturen Rosen
 Skrivelse Erbjudande till Hylte Kommun att ta emot skulpturen Rosen
 Bilder på statyn Rosen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för förfrågan och föreslår kommunstyrelsen att ta 
emot skulpturen Rosen från ABF Halland.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kulturberedningens förslag till placering av skulpturen 
Rosen.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos och Ronny 
Löfquists yrkanden. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller båda yrkandena.
 
 

Paragrafen är justerad
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§153

Namntävling för ny park i Torup 
(2018 KS0200)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya parken i Torup namnet Gästabudsparken.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med att förnya Torups centrum har inletts. En viktig del är den park som håller på att 
byggas mellan Stationsområdet och Brännöbagaren. När parken är klar är det lämpligt att den 
får ett passande namn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 8 maj 2018 information och kanslienheten i uppdrag 
att initiera en namnförslagstävling på hylte.se. En jury bestående av de båda kommunråden 
tillsammans med Torups Samhällsförening fick i uppdrag att bereda förslagen inför 
kommunstyrelsens sammanträde.

Information och kanslienheten öppnade upp tävlingen via ett webbformulär på kommunens 
hemsida i början av juli. När tävlingen stängde den 31 juli hade kontoret fått in följande 
förslag;

ParkTor, Järnvägsparken, Krösaparken, Sjögårdsparken, Stationsparken, Central park, 
Prästparken, Regnbågsparken, Mittpunkten, Thairopsparken, Solviken, Älskarnas park, 
Magasinsparken, Astariumsparken, Klockaregården, Tåglunden, Gästparken, Trivselparken, 
Stationstorget, Torhalls Täppa, Gästabudsparken, Rallarparken, Stationslunden, Chillaparken, 
Ahlforsparken, Torhalls Lustgård, Jordemor-parken, Torupark, Lokstallsparken, Mingel Park, 
Lokparken, Stinsens Trädgård, Bagarmossen, Djäkneparken, Torups park, Klockar(e)parken, 
Tor´up Garden, Tor´up City.

Juryn bestående av Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Erik Karlsson, ordförande i 
Torups samhällsförening, föreslår att parken ska ges namnet Gästabudsparken.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Namntävling för ny park i Torup
 §143 KSAU Namntävling för ny park i Torup

Förslag till beslut
Juryns förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge den nya parken i Torup namnet Gästabudsparken.
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Protokollsanteckning
Jerzy Golowkin (-) deltar inte i beslutet.

Paragrafen är justerad
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§154

Övriga ärenden 2018 
(2018 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av övriga ärenden.

Beskrivning av ärendet
Fråga till kommunchefen
Bo-Gunnar Åkesson (M) undrar om det är praxis att tjänstemän uttalar sig offentligt i ärenden 
som inte hanterats politiskt. Kommunchefen svarar att det inte är praxis att tjänstemän gör 
denna typ av uttalanden, men hänvisar till meddelarfriheten.
Paragrafen är justerad
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§155

Extra ärende: Ansökan om tilläggsanslag - Hylte Ryttarförening 
(2018 KS0308)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om extra anslag om 60 000 kr till Hylte 
ryttarförening då föreningen har extraordinära kostnader efter sommarens extremtorka, för att 
klara verksamheten på kort och lång sikt. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret mottog den 9 augusti en skrivelse från Hylte Ryttarförening. Hylte 
ryttareförening har vänt sig till kommunstyrelsen om ett extra bidrag. I skrivelsen beskrivs 
föreningens ekonomi vara mycket ansträngd. Framförallt är det sommarens torka som har 
orsakat obalans i ekonomin, då priserna för grovfoder och kraftfoder ökat kraftigt.
 
Föreningen ansöker om ett tilläggsanslag på 60 000 kr. Utan tilläggsanslaget 
menar föreningen att verksamheten inte kommer kunna bedrivas som föregående termin.
 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om extra anslag om 
60 000 kr till Hylte ryttarförening då föreningen har extraordinära kostnader efter 
sommarens extremtorka, för att klara verksamheten på kort och lång sikt. Finansiering sker 
via kommunstyrelsens reserv.
 
Anna Roos (C), Anders Bertilsson (SPI) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Ronny 
Löfquist yrkande.  
 

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

Paragrafen är justerad
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