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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:00-15:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 

Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson 
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Håkan 
Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S) 

Bo Wahlén (V) 
Ewa Gunnarsson (SD) 
Fredrik Engberg (L) 
Victoria Strand (S) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Jörgen Lövgren (tf omsorgschef) §187 
Gabriel Sundius (jurist) §187 
Birgitta Årzén (S) (ordförande) (kultur- och folkhälsonämnden) §202 
Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande) (kultur- och folkhälsonämnden) 
§202 
Jenny Johansson (utvecklingsledare) §202 
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) §202 
Maria Hedin (S) (ordförande) (barn- och ungdomsnämnden) §201 
Per-Yngve Bengtsson (S) (vice ordförande) (barn- och ungdomsnämnden) §201 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) (barn- och ungdomsnämnden) §201 
Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) §201 
Gunnel Johansson (S) (ordförande) (omsorgsnämnden) §203 
Maria Johansson Arnström (S) (vice ordförande) (omsorgsnämnden) §203 
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Kommunstyrelsen    
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Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande) (omsorgsnämnden) §203 
Jörgen Lövgren (tf omsorgschef) §203 
Anders Moberg (controller) §203 
Malin Thydén Kärrman (S) (ordförande) (samhällsbyggnadsnämnden) §204 
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §204 
Lars Sundberg (S) (ordförande) (bostadsstiftelsen Hyltebostäder) §205 
Ann-Christine Wendpaap (S) (vice ordförande) (bostadsstiftelsen Hyltebostäder) 
§205 
Charlotta Lindahl (bostadsstiftelsen Hyltebostäder) §205 
Ann-Kristin Pettersson (S) (ordförande) (tillsynsnämnden) §206 
Siv Modée (bygg- och miljöchef) §206 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 

Hanna Kjellin (S) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§185-207 
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ÄRENDELISTA 
§185 Val av justerare 

§186 Godkännande av ärendelista 

§187 Information och rapporter 

§188 Meddelanden 2021 

§189 Delegeringsredovisning 2021 

§190 Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun 

§191 Utbetalning och redovisning av 2020 års partistöd 

§192 Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 
folkhälsonämnden 

§193 Livsmedelstaxa 2022 

§194 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 9 månader 

§195 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 9 månader 

§196 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 9 månader 

§197 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 

§198 Förutsättningar för att begränsa Covid-19, fråga om personal i omsorgsnära verksamhet 

§199 Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 

§200 Revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsens verksamhet - 2021 

§201 Samråd med barn- och ungdomsnämnden - hösten 2021 

§202 Samråd med kultur- och folkhälsonämnden - hösten 2021 

§203 Samråd med omsorgsnämnden - hösten 2021 

§204 Samråd med samhällsbyggnadsnämnden - hösten 2021 

§205 Samråd med Hyltebostäder - hösten 2021 

§206 Samråd med tillsynsnämnden -  hösten 2021 

§207 Beslut om närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträde 
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§185 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Hanna Kjellin (S) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§186 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande tillägg: 
  

 Punkt 23 - Beslut om närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 

5 (37)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-28  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§187 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förutsättningar för att begränsa Covid-19, fråga om personal i omsorgsnära 
verksamhet 
Jörgen Lövgren, tf omsorgschef, och Gabriel Sundius, jurist, informerade om bakgrund och 
juridiken kring förutsättningarna för att begränsa Covid-19 inom den omsorgsnära 
verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 Inbjudan och agenda samråd hösten 2021 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2021-10-28 

Paragrafen är justerad 
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§188 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Beslut 
Inga meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§189 

Delegeringsredovisning 2021  
(2021 KS0051) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa. 

Handlingar i ärendet 
 Delegeringsbeslut - anställningar september 2021 

Paragrafen är justerad 
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§190 

Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun  
(2021 KS0004) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes budgetförslag 
med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och nyckeltal) samt de ändringar som 
yrkades på dagens sammanträde: 
  

 "Budget särskild investeringssatsning 2022" tas bort i investeringsbudgeten 
 Redaktionell ändring gällande fel årtal, 2021 istället för 2022, under 

samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, tillsynsnämnden, 
överförmyndarnämnden samt valnämnden. 

  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-
2025. 
  

Handlingar i ärendet 
 §186 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun 
 BUDGETFÖRSLAG 2022 FRAMTID HYLTE steg 1 
 Räkenskaper 2022-2025 Framtid Hylte 
 Nyckeltal KF 2022-2025 Framtid Hylte 
 Investeringar 2022-2025 Framtid Hylte 
 Räkenskaper ny 2022-2025 
 Räkenskaper 2022-2025 
 Prioritering drift 2022-2025 
 Barn- och ungdomsnämndens analyser 
 Kultur- och folkhälsonämndens analyser 
 Samhällsbyggnadsnämndens analys 
 Omsorgsnämndens analyser 
 Kommunstyrelsens analyser 
 Räddningsnämndens analyser 
 §130 KS Hjärtstartare 
 Kompletterande yttrande motion hjärtstartare 
 Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2022 
 Förändring av taxor - kultur- och folkhälsonämnden 
 §46 SBN Taxor 2022 
 Tjänsteskrivelse - Taxor 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
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 210831 Jämförelse taxor SBN 
 VA- Taxa 2022 jämförelse 
 Bilaga 1 VA-taxa 2022 
 Bilaga 2 Bilaga till VA-taxan 2022 
 Bilaga 3 Plan- och byggtaxa 2022 
 Bilaga 4 Arrendetaxa 2022 
 Bilaga 5 Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, 

Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel, 
2022 

 Bilaga 6 Taxa felparkeringsavgifter 2022 
 Renhållningstaxan 2022 
 Ärendebeskrivning taxor barn- och ungdomsnämnden 2022 
 Jämförelser taxor barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde 
 Jämförelse andra kommuner - Taxa för utlämnande av allmän handling 
 Taxa utlämnande av allmän handling 
 Prioritering investeringar 2022-2025 
 Kommunstyrelsens investeringsbehov 
 Räddningsnämndens investeringsbehov 
 Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbehov 
 Nyckeltal KF 2022-2025 
 Nyckeltal barn- och ungdomsnämnden 
 Nyckeltal kultur- och folkhälsonämnden 
 Nyckeltal Omsorgsnämnden 
 Protokoll-MBL§§1911-budget+ekonomiskt läge-211019 
 Protokoll CESAM 2021-10-14 
 Budgetförslag 2022 - C och M i Samverkan 
 Förslag investeringsbudget - C och M i Samverkan 
 Budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes budgetförslag 
med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och nyckeltal). 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till budgetförslag 2022 C och M i Samverkan, investeringar och 
taxor, och släpper fram Framtid Hyltes förslag till budget för driften och återkommer med 
förslag till driftsbudget i steg 2 i februari 2022. 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna med ändringen 
att Budget särskild investeringssatsning 2022 tas bort i investeringsbudgeten. 
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Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med ändringen att 
Budget särskild investeringssatsning 2022 tas bort i investeringsbudgeten samt de 
redaktionella ändringarna gällande fel årtal, 2021 istället för 2022, under 
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, tillsynsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt valnämnden som diskuterades på dagens sammanträde. 
Lisa Mogren (V), Bengt-Åke Torhall (L) samt Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer de tre budgetförslagen inklusive ändringsyrkandena mot varandra. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
inklusive Ronny Löfquists ändringsyrkanden. 
 

Paragrafen är justerad 
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§191 

Utbetalning och redovisning av 2020 års partistöd  
(2020 KS0108) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen av 
partistöd för 2020.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd 
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år. 
  
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 6 maj 2021 att lätta på kraven på 
redovisningarna för hur partistödet har använts 2020 med anledning av att flera partier 
riskerade att inte kunna ha sina årsmöten p.g.a. myndigheternas rekommendationer för att 
förhindra smittspridning av Covid19.  
  
Kommunfullmäktiges beslut ser ut enligt följande:  
Kommunfullmäktige beslutar att partistödsredovisning för 2020 endast behöver innehålla: 

 Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning 
på hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den 
skriftliga beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör. 

 Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor.  
  
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller de lättade kraven. I vissa fall har 
redovisningarna skrivits under av vice ordförande istället för kassör eller ordförande, men det 
har berott på att föreningen har saknat någon av dessa funktioner p.g.a. avhopp i styrelsen. De 
berörda föreningarna har haft dialog med kommunledningskontoret om detta i samband med 
att redovisningarna har lämnats in.  
  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få 
partistöd 2022.  

Handlingar i ärendet 
 §187 KSAU Redovisning av partistöd 2020 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av 2020 års partistöd 
 Sammanställning redovisning partistöd 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ta del av redovisningen av 
partistöd för 2020.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten (vid fullmäktigebeslut) 
 

Paragrafen är justerad 
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§192 

Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och 
ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden  
(2021 KS0334) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela om 165 tkr från Barn- och 
ungdomsnämndens investeringsbudget till Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget 
2021 och framåt. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheterna Gymnasiet och Individ och familjeomsorg gick från att tillhöra Barn- 
och ungdomsnämnden till att tillhöra Kultur- och folkhälsonämnden i samband 
med organisationsförändringen 2020. Budgetmedel fördelades om mellan nämnderna i 
samband med organisationsförändringen. I dialog mellan kontoren har det framkommit att 
tidigare omfördelning av budgetmedel inte var fullständig. 
  
Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget är nedjusterad för 2021 enligt ärendet (2021 
KS0117) §33. 
  
Omfördelning av driftsbudget mellan Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och 
folkhälsonämnden behandlades i ärende (2021 KS0134) §81.  

Handlingar i ärendet 
 §188 KSAU Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden 

till kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse - Justering ramar 2021 och framåt 
 §9 BUN Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 

folkhälsonämnden 
 §81 KF Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och 

folkhälsonämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela om 165 tkr från Barn- och 
ungdomsnämndens investeringsbudget till Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget 
2021 och framåt. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Barn och ungdomskontoret 
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Kultur- och folkhälsokontoret 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§193 

Livsmedelstaxa 2022  
(2021 KS0374) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Livsmedelstaxa 2022, enligt bilaga, ersätter befintlig taxa i 
bilaga 4 i bilaga "Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, 
Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2022". 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022, §80, att förslå 
kommunfullmäktige att anta Taxa 2022 inom livsmedelsområdet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att anta 
taxebestämmelser för 2022,§ 46 SBN 2021-06-22. En del av det förslaget skulle nu behöva 
utgå till förmån för samhällsbyggnadsnämndens nya förslag avseende livsmedelstaxa. Den del 
som behöver utgå återfinns som en del i bilaga 5 i de omnämnda beslutet. Bilaga 5 omfattar 
ett brett område ”Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, 
Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2022”. I 
bilaga 5 finns en bilaga 4 som omfattar avgifter för kontroll av livsmedelsverksamheter. 
Denna del av bilaga 5 bör därför utgå och inte gå vidare till kommunfullmäktige till förmån 
för detta nya förslag.  
 
Den nya taxa som samhällsbyggnadsnämnden nu föreslår utgår från ett förslag från SKR. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden framför att SKR presenterade under september månad nytt 
underlag för taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och 
material i kontakt med livsmedel. SKR har uppdaterat underlag och vägledning utifrån de 
anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes i april 2021 efter att EU:s nya 
kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya begreppet annan 
offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes 
obligatorisk.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller att underlaget innehåller flera nyheter jämfört med 
tidigare underlag, till exempel möjliggörs en succesiv övergång till efterhandsdebitering och 
helt nya avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-
ärenden.  
 
Kommunledningskontoret har inget övrigt att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Handlingar i ärendet 
 Livsmedelstaxa 
 §80 SBN Livsmedelstaxa 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
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 Tjänsteskrivelse - Livsmedelstaxa 2022 
 Taxa 2022 - inom livsmedelsområdet 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Taxa 2022 inom livsmedelsområdet, enligt bilaga. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att Livsmedelstaxa 2022, enligt bilaga, ersätter befintlig taxa i 
bilaga 4 i bilaga "Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, 
Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2022". 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§194 

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 9 
månader  
(2021 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens prognos för 2021 visar ett negativt resultat på 1,3 mnkr. Sammantaget visar 
nämndernas prognoser ingen större förändring sedan förgående prognos. Dock har 
pensionsprognosen försämrats med ca 0,7 mnkr och prognosen för skatteintäkter ökat med ca 
3 mnkr. Kommunens prognostiserade resultat har totalt förbättrats med ca 1,7 mnkr sedan 
förgående prognos 
  
Omsorgsnämndens visar en negativ avvikelse på 13,4 mnkr vilket främst består av 
merkostnader till följd av Covid-19, utökade omsorgsbehov och tillkomna externa 
placeringar. Även Kultur- och folkhälsonämnden visar en negativ avvikelse på 2,9 mnkr 
vilket främst förklaras av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och öppna insatser för barn 
samt av minskade intäkter för Örnahallens Hälsocenter. Kommunens resultat räddas upp av 
att skatteprognosen visar en positiv avvikelse på ca 15,1 mnkr mot budget. Den positiva 
avvikelsen utgörs främst av en förändrad prognos av slutavräkningen. 
  
I bokslut 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en reservering på 5 mnkr för att möjliggöra 
uppskjutna åtaganden. I prognosen förutsätts att dessa medel kommer att användas under 
2021 och ingår i prognosen. 
  
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -1,3 mnkr. 
  
Under 2020 förändrades kommunens likvida medel med 37 mnkr från 15 mnkr till 52 mnkr. 
Kommunens utökade kassa berodde dels på 2020 års resultat samt på nyupptagna lån. Under 
2021 förväntas likviditetsnivån minska med 41,3 mnkr till 10,7 mnkr vilket härleds till det 
prognostiserade resultatet och investeringsvolymen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 Hylte kommun efter 9 månader 
 Prognos 2021 Hylte kommun efter 9 månader 
 §192 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 9 

månader 
 §83 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos efter 9 

månader 
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 Prognos BUN 2021 efter 9 månader  - ekonomisk analys uppdaterat utfall 20211008 
 Prognos BUN 2021 efter 9 månader -Räkenskaper uppdaterat utfall 20211008 
 §91 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos 

efter 9 månader 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter nio månader 
 §77 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos efter 9 

månader. 
 Prognos SBN Drift Avfallshantering efter nio månader 
 Prognos SBN Drift efter nio månader 
 Prognos SBN Drift VA efter nio månader 
 Prognos SBN Investeringar Avfall efter nio månader. 
 Prognos SBN Investeringar efter nio månader 
 Prognos SBN Investeringar VA efter nio månader 
 §68 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 9 månader 
 Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2021 - omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§195 

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 
9 månader  
(2021 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens positiva prognosavvikelse på 1 200 tkr är oförändrad sedan förgående 
prognos. Efter 9 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive 
kommunfastigheter, en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vilket motsvarar 3 procent av 
budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr då antalet 
färdtjänstresor har ökat betydligt under året. Prognosen för fördelad gemensam verksamhet 
visar en positiv budgetavvikelse på 3 300 tkr vilket främst förklaras av återförda medel på 
1 950 tkr som avsattes 2020 för att medfinansiera Bonadsmuséet i Unnaryd. Vidare förklaras 
den positiva avvikelsen av ett nytt telefoniavtal med lägre kostnad, vakanser och frånvaro 
samt av minskade kostnader till följd av pandemin. 
  
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot 
budget med 1 200 tkr. Avvikelsen motsvarar 2,1 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.  
  
I bokslut 2020 avsattes 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida 
skuld avseende Covid-19. Dessa medel har inte fördelats till nämnderna.  
  
Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 56 901 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse mot budget på 127 503 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats 
med 126 214 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 97 550 tkr är 
tilläggsbudget för markförvärv och exploatering (18 000 tkr), ombyggnation av Torups skola 
(23 000 tkr), om- eller nybyggnation av Landeryds skola (55 000 tkr) och rivning av gamla 
Örnaskolans lågstadium (1 550 tkr). 
  
Den positiva avvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (investeringsprojekten 
som ingår i Hylte rustar för framtiden) och markförvärv och exploatering.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 9 månader 
 Prognos KS 2021 efter 9 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos KS efter 9 månader - investeringar 
 Prognos KS efter 9 månader - drift 
 §193 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 9 

månader 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§196 

Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos 
efter 9 månader  
(2021 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 80 tkr från kommunstyrelsens reserv för att kunna 
utbilda 6–7 brandmän i FIP konceptet. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 9 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 80 tkr för 
2021 vilket motsvarar 0,6 procent i avvikelse.  
  
Kommunstyrelsen beslutade i augusti att införa Första insatsperson (FIP) i Unnaryd samt att 
finansiering skulle beslutas i samband med prognosen efter 9 månader. Utbildningens kostnad 
uppskattas till 80 tkr och beräknas inte rymmas inom nämndens budget för 2021. 
  
Efter 9 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 224 tkr under 
2021. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 93 tkr.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 9 månader 
 Prognos RN efter 9 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos RN efter 9 månader - investeringar 
 Prognos RN efter 9 månader - drift 
 §194 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 9 

månader 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 80 tkr från kommunstyrelsens reserv för att kunna 
utbilda 6–7 brandmän i FIP konceptet.  
 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomi 
 

Paragrafen är justerad 
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§197 

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan  
(2021 KS0361) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå in med ekonomiskt stöd för 10% av den totala kostnaden för 
åtgärder avseende objekt i Rydöbruks centrala delar för att bevara och vårda bruksmiljön i 
samhället, dock maximalt 60 000 kr. Detta förutsatt att länsstyrelsen beviljar 
bidraget. Finansiering skall ske via kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet 
Rydöföreningar i samverkan har tagit fram en projektbeskrivning innehållande åtgärder för att 
bevara och vårda bruksmiljön i Rydöbruk. Åtgärderna avser delprojekten  

 Folkets Hus 
 Objekt i samhällets centrala delar 

  
Rydöföreningar i samverkan planerar att ansöka om medel från Länsstyrelsen för åtgärderna. 
Villkor för beviljade medel från länsstyrelsen är att Hylte Kommun går in med 10%. Den 
offert föreningarna har fått in pekar mot cirka 560 000 kr och avser åtgärder på byggnader 
specificerade i delprojekt 1 och 2.  
  
I kulturmiljöprogram för Hylte kommun lyfts Rydöbruk fram som en industrimiljö av 
riksintresse för kulturmiljövården. Det är också en av Hallands äldsta bruksorter. De 
föreslagna åtgärderna bedöms ligga i linje med detta.  

Handlingar i ärendet 
 §195 KSAU Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 
 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 
 Insatser för kultur- och naturmiljöer i Rydöbruk 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att gå in med ekonomiskt 
stöd för 10% av den totala kostnaden för åtgärder avseende Folkets Hus samt objekt i 
Rydöbruks centrala delar för att bevara och vårda bruksmiljön i samhället, dock maximalt 
60 000 kr. Detta förutsatt att länsstyrelsen beviljar bidraget. Finansiering skall ske via 
kommunstyrelsens reserv. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till förslag till beslut med ändringen att texten "avseende 
Folkets Hus samt" stryks. 
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Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Rydöföreningar i samverkan 
 

Paragrafen är justerad 
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§198 

Förutsättningar för att begränsa Covid-19, fråga om personal i 
omsorgsnära verksamhet  
(2021 KS0367) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun ska ha för avsikt att samtlig personal inom 
omsorgskontoret som arbetar med omsorgsnära verksamhet, inom ramen för gällande lagar 
och avtal, skall vara vaccinerad mot Covid-19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana omsorgskontoret att i enlighet med 
kommunens avsikt implementera det i verksamheten vid nyrekryteringar, intermittenta 
anställningar och avseende övrig befintlig personal. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att begränsa 
framtida smittspridning av Covid-19 hos särskilt utsatta grupper genom vaccination av 
kommunens personal. Arbetet kommer inledas i omsorgskontorets verksamhet där behovet är 
som störst. Fokus för uppdraget har varit att undersöka dels vilka möjligheter kommunen har 
att bistå arbetstagare i den praktiska hanteringen av vaccinationen samt undersöka vilka 
förutsättningar kommunen som arbetsgivare har inom ramen för gällande lagar och avtal att 
genom vaccination säkerställa en tillfredställande patientsäkerhet inom omsorgskontorets 
verksamhet. Kommunledningskontoret har valt att dela upp det andra uppdraget i tre separata 
frågor för att täcka in relevanta delar av verksamheten och tydliggöra diskrepansen mellan 
olika scenarion. 
  
Vad gäller det första uppdraget så möjliggör omsorgskontoret redan idag för arbetstagare i 
dess verksamhet att vaccinera sig på arbetsplatsen i samband med att Region Halland 
vaccinerar omsorgstagarna på arbetsplatsen. 
  
Vad gäller det andra uppdraget så gör kommunledningskontoret följande bedömningar kring 
frågorna 
  
1. Nyrekryteringar 
Ett vaccinationskrav i samband med nyrekryteringar bör kunna ställas, men ska endast 
tillämpas i de situationer där det anses uppfylla ett berättigat syfte och ses som såväl lämpligt 
och nödvändigt för att uppnå sagda syfte. 
  
2. Intermittent anställda 
Det föreligger inte någon skyldighet för omsorgskontoret, utöver eventuell företrädesrätt till 
återanställning, att erbjuda icke-vaccinerad intermittent anställd personal vidare 
arbetstillfällen i omsorgsnära vård. Samma krav som vid nyanställningar gäller. 
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3. Övrig befintlig personal 
Det bör vara möjligt att omfördela arbetsuppgifter i syfte att säkerställa att enbart vaccinerad 
personal arbetar omsorgsnära särskilt utsatta grupper. Omfördelningen bör i första hand ske 
inom ramen för omsorgskontorets verksamhetsområde. 
 
Gemensamt för samtliga punkter är att säkerställa att det sker en avvägning rörande samtliga 
arbetsuppgifter så att åtgärderna bedöms som proportionerliga i relation till det 
bakomliggande syftet. Detta i syfte att undvika såväl diskriminerande åtgärder som 
arbetsrättsliga överträdelser. 
 
Kommunledningskontoret vill också upplysa om att åtgärderna innebär vissa risker då 
frågorna ännu inte prövats rättsligt. 
  
Kommunledningskontoret anser utifrån bedömningen ovan att det finns förutsättningar att 
arbeta vidare med frågan och att kommunen ska ha för avsikt att samtlig personal inom 
omsorgskontoret som arbetar med omsorgsnära verksamhet, så långt som är möjligt inom 
ramen för gällande lagar och avtal, skall vara vaccinerad mot Covid-19. 

Handlingar i ärendet 
 §28 PU Personalfrågor 
 Tjänsteskrivelse - Förutsättningar att begränsa Covid-19, fråga om personal i 

omsorgsnära verksamhet 
 Ärendebeskrivning - Förutsättningar för att begränsa Covid-19, fråga om personal i 

omsorgsnära verksamhet 
 MBL§11 - Förslag till beslut i vaccinationsfrågan - 211019 
 Protokoll CESAM 2021-10-14 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Hylte kommun ska ha för avsikt att 
samtlig personal inom omsorgskontoret som arbetar med omsorgsnära verksamhet, inom 
ramen för gällande lagar och avtal, skall vara vaccinerad mot Covid-19. 
 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppmana omsorgskontoret att i enlighet med 
kommunens avsikt implementera det i verksamheten vid nyrekryteringar, intermittenta 
anställningar och avseende övrig befintlig personal. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Bo-
Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Hanna Kjellin (S) och Ronny Löfquist (S) yrkar 
bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på personalutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer personalutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons avslagsyrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets 
förslag till beslut.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
avslagsyrkande. 
  
Protokollsanteckning 
Stina Isaksson (SD) har lämnat en protokollsanteckning med följande lydelse: 
  
Vi anser att man bör följa rekommendationerna från SKR (Sveriges kommuner och 
Regioner). Där står att läsa följande: 
  
I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med kroppsligt 
ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar, vaccinering och 
blodprovstagning. Offentligt anställda omfattas av skyddet gentemot det allmänna både i 
egenskap av medborgare men också som anställda av en offentlig arbetsgivare. Ett ingrepp är 
påtvingat om det genomförs efter hot om sanktion eller andra former av påtryckningar. 
  
Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att statliga, regionala och 
kommunala arbetsgivare (inklusive kommunalförbund och majoritetsägda kommunala bolag) 
inte kan kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. Det kräver att ett undantag från 
grundlagsskyddet meddelats via lag. Någon sådan lagstiftning finns inte. 
  
Däremot kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i vissa 
verksamheter för att förhindra smittspridning. 
  
Vi förutsätter att personalen inom den omsorgsnära verksamheten tar sitt ansvar, de flesta är 
vaccinerade, är man inte det så gäller fortsatt rekommendationer som avstånd, 
skyddsutrustning osv. Även vaccinerad personal kan föra smitta vidare så 
försiktighetsåtgärder gäller även här. 
 

Paragrafen är justerad 
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§199 

Utredning av framtida behov av boendeformer inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområden  
(2018 KS0400) 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med omsorgskontoret 
ta fram en förstudie som klargör avgränsningar, tidplan och kostnad för en utredning av 
framtida behov av särskilda boende inom socialpsykiatri samt boendeformer inom LSS. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, KSAU §93, att bordlägga en 
begäran från omsorgsnämnden om 400 000 kr för en utredning av framtida behov av 
boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Det rörde sig då om särskilt 
boende för äldre, särskilda boende inom socialpsykiatrin samt boendeformer inom LSS. 
  
Kommunstyrelsen gav sedan den 9 april 2019, KS §92, kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett utredningsdirektiv, avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. En fastighetsstrateg skulle få i uppdrag 
att titta på en kommunövergripande strategi för lokalförsörjning.  
  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2021, KS § 144, att upphäva sitt tidigare beslut 
och begränsa uppdraget till att, som ett första steg, avse en förstudie rörande boendeformer för 
äldre. Det finns nu anledning att ta ännu ett steg och genomföra en förstudie gällande 
omsorgsnämndens ytterligare verksamheter avseende särskilda boende inom socialpsykiatrin 
samt boendeformer inom LSS. 

Handlingar i ärendet 
 §190 KSAU Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 
 Tjänsteskrivelse - Förstudie,  särskilda boende inom socialpsykiatri samt 

boendeformer inom LSS 
 §144 KS Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 
 §92 KS Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 
 §62 ON Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med omsorgskontoret 
ta fram en förstudie som klargör avgränsningar, tidplan och kostnad för en utredning av 
framtida behov av särskilda boende inom socialpsykiatri samt boendeformer inom LSS. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§200 

Revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsens 
verksamhet - 2021  
(2021 KS0351) 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag på svar, med den redaktionella ändring som 
diskuterades på dagens sammanträde, till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. 
Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i ansvarsfrågan. Revisionen 
önskar ett dokumenterat svar på de frågor som blivit ställda. 

Handlingar i ärendet 
 §191 KSAU Revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsens 

verksamhet - 2021 
 Ärendebeskrivning Svar på revisionens frågor inför grundläggande granskning 
 Frågor - Revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsens verksamhet - 

2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag på svar, med den redaktionella ändring som 
diskuterades på dagens sammanträde, till revisorerna. 
 

Paragrafen är justerad 
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§201 

Samråd med barn- och ungdomsnämnden - hösten 2021  
(2021 KS0065) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Med på samrådet är ordförande Maria Hedin (S), 1:e vice ordförande Per-Yngve Bengtsson, 
2:e vice ordförande Malin Svan (C) och barn- och ungdomschef Ulf Nilsson. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 
- Ekonomi  
- Internkontrollplan 
- Covid-19 
- Ökat behov utifrån ökad timplan 
- Förskollärarbehörighet 
- Likvärdig utbildning på mindre skolenhet 
- Kompetensutbilda fritidshemspersonal 
- Systematiskt kvalitetsarbete utifrån dialoger 
- Central barn- och elevhälsa 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - barn- och ungdomsnämnden 28 oktober 2021 
 Frågeställningar från barn- och ungdomsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§202 

Samråd med kultur- och folkhälsonämnden - hösten 2021  
(2021 KS0064) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Med på samrådet är ordförande Birgitta Årzén (S), 2:e vice ordförande Christer Johansson, 
utvecklingsledare Jenny Johansson och kultur- och folkhälsochef Christer Grähs. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 
  
- Återstart efter pandemin på Forum, Örnahallen och Fritidsgården 
- Utmaningar för biblioteket kopplat till pandemin 
- Ökad social oro i samhället 
- Arbetslöshetsstatistik 
- Ökat tryck på vuxenutbildningen efter pandemin 
- Ekonomi 
  

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - kultur- och folkhälsonämnden 28 oktober 

2021 
 Presentation - Samråd kultur- och folkhälsonämnden 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-28  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§203 

Samråd med omsorgsnämnden - hösten 2021  
(2021 KS0066) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Med på samrådet är ordförande Gunnel Johansson (S), 1:e vice ordförande Maria Johansson 
Arnström (S), 2:e vice ordförande Rolf Kenneryd (C), controller Anders Moberg och tf 
omsorgschef Jörgen Lövgren. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor. 
  
- Ekonomi 
- Covid-19 
- Framtida utmaningar vad det gäller omsorg i hemmet 
- Personalsituationen 
- Utredningen kring framtida boendeformer inom nämndens område 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - omsorgsnämnden 28 oktober 2021 
 Presentation - Samråd omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§204 

Samråd med samhällsbyggnadsnämnden - hösten 2021  
(2021 KS0067) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Med på samrådet är ordförande Malin Thydén Kärrman (S), 1:e vice ordförande Bengt-Åke 
Torhall (L) och samhällsbyggnadschef Katarina Paulsson. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 
  
- Ekonomi 
- Investeringar 
- Uppföljning internkontrollplan 
- Covid-19 
- Digitalisering 
- Tillsyn/revision 
  
Ajournering: 11:30 - 12:30 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2021 
 Svar på frågor samråd KS - SBN 
 Samråd KS - SBN 
 Tomt dokument för anteckningar 

Paragrafen är justerad 

34 (37)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
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Kommunstyrelsen    
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§205 

Samråd med Hyltebostäder - hösten 2021  
(2021 KS0069) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Med på samrådet är ordförande Lars Sundberg (S), 1:e vice ordförande Ann-Christine 
Wendpaap (S), 2:e vice ordförande Håkan Bengtsson (C) samt Charlotta Lindahl från 
Hyltebostäder. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 
  
- Ekonomi 
- Internkontrollplan 
- Covid-19 
- Vakansgrad hyresrätter 
- Lägesbild av byggnationen av korttidsboende LSS 
- Pågående projekt i Unnaryd och Torup 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - bostadsstiftelsen Hyltebostäder 28 oktober 

2021 
 Svar på frågor inför samråd kommunstyrelsen - bostadsstiftelsen Hyltebostäder 28 

oktober 2021 
Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen    
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§206 

Samråd med tillsynsnämnden -  hösten 2021  
(2021 KS0358) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Med på samrådet är ordförande Ann-Kristine Pettersson (S) samt bygg- och miljöchef Siv 
Modée. 
  
Under samrådet diskturerades bland annat följande frågor: 
  
- Ekonomi 
- Internkontrollplan 
- Covid-19 
- Tillsyn/revision 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd kommunstyrelsen - tillsynsnämnden 28 oktober 2021 
 Svar på frågor - Samråd tillsynsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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 Mötesdatum 
 2021-10-28  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§207 

Beslut om närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträde 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att praktikant Michelle Arvidsson får närvara på 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att praktikant Michelle Arvidsson får rätt att närvara 
vid dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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