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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-10:30 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 

Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Hanna Kjellin (S)  
ersätter Krister Mattsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Kerstin Delefelt (Lokal nämnd Hylte) §182 
Janet Harrysson (Lokal nämnd Hylte) §182 
Camilla Gustavsson (Lokal nämnd Hylte) §182 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§180-195 
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ÄRENDELISTA 
§180 Val av justerare 

§181 Godkännande av ärendelista 

§182 Information och rapporter 

§183 Meddelanden 2021 

§184 Information från rådgivande organ 2021 

§185 Kommun- och regionledningsforum 2021 

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

§187 Redovisning av partistöd 2020 

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

§189 Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid 

§190 Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 

§191 Revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsens verksamhet - 2021 

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

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

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

§195 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 
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§180 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§181 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan med följande tillägg: 
  

 Punkt 16 - Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 
Paragrafen är justerad 
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§182 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Dialog med Lokal nämnd Hylte 
Lokal nämnd Hylte är en av Region Hallands nämnder med fokus på uppdrag inom området 
Folkhälsa till exempel att sprida och samla kunskap, socialt hållbar samhällsutveckling 
samt jämställd hälsa. 
  
Under dialogen diskuterades följande ämnen: 

 Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd med syftet att få en ökad och mer 
jämlik fysisk och psykisk hälsa, en viktig och angelägen fråga. 

 Samverkansöverenskommelse mellan kommunen, Lokal nämnd och polisen likt den 
som finns i Falkenbergs kommun. Detta finns med som en punkt i Framtids Hyltes 
förslag på budget 2022. 

 Dialogarbetet med fokus på tillit i och till samhället, i grupper som upplever 
myndighetsutövning, har startat upp. 

 Nuläge. Projekt som Hylte kommun och Lokal nämnd Hylte samverkar kring i 
dagsläget är bland annat psyklyftet, föräldrar emellan, delaktighet för ungas trygghet 
och språkutveckling tillsammans med kommunens samtliga förskolor. 

 Jämlik och likvärdig vård i hela Halland. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 
med frågan om avsaknad av ungdomsmottagning samt öppettider på vårdcentralen på 
söndagar. 

  
Flytt av väg i Kinnared 
Ronny Löfquist (S) informerade om mötet med Derome, Region Halland och Hylte kommun 
gällande flytt av väg i Kinnared med anledning av Deromes utbyggnad av sågverket.  
  
Smålands Sjörike 
Anna Roos (C) informerade om mötet med Smålands Sjörike där man bland annat diskuterat 
och fått information om tillsyn av sjön Åsnen, utvärdering av sommarsäsongen, önskemål om 
överföringsledning från Bolmen till Halmstad/Laholm samt en stundande fördjupad 
översiktsplan för Bolmens östra strand. 
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Invigning - Rösträttsutställning 
Anna Roos (C) informerade om rösträttsutställningen som är på vandring genom Halland. 
Temat är "Hallands starka kvinnor" och finns på biblioteket fram till och med 4 november. 
  
Industribranschrådet 
Anna Roos (C) informerade om mötet med Industribranschrådet där man bland annat 
diskuterade uppstart av Industrispåret. Företagarna har bra i orderböckerna men oro för 
materialbrist. 
  
SmåKom 
Ronny informerade om besöket ifrån SmåKom. SmåKom organiserar kommuner med färre än 
11 000 invånare, där Hylte kommun är medlem. 

Handlingar i ärendet 
 Dialog med Lokal nämnd i Hylte 2021-10-12 

Paragrafen är justerad 
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§183 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelande som 
kommunstyrelsens arbetsutskott bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 §77 KFN Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2021 
 §73 BUN Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning 
 §67 SBN Uppföljning internkontrollplan 2021 
 §59 ON Uppföljning internkontrollplan 2021 
 §17 TSN Uppföljning internkontrollplan 2021 

Paragrafen är justerad 
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§184 

Information från rådgivande organ 2021  
(2021 KS0263) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har skickat med protokoll från kommunens rådgivande organ till 
dagens sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll KTR 2021-09-20 

Paragrafen är justerad 
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§185 

Kommun- och regionledningsforum 2021  
(2021 KS0043) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ronny Löfquist (S) rapporterade från Kommun- och regionledningsforum 2021-10-06. 

Handlingar i ärendet 
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2021-10-06 

Paragrafen är justerad 
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§186 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-
2025. 
  
På dagens sammanträde informerade Ronny Löfquist (S) om Framtid Hyltes förslag till 
budget, steg 1, 2022. 

Handlingar i ärendet 
 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 
 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 
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 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 
 BUDGETFÖRSLAG 2022 FRAMTID HYLTE steg 1 
 Nyckeltal KF 2022-2025 Framtid Hylte 
 Investeringar 2022-2025 Framtid Hylte 
 Räkenskaper 2022-2025 Framtid Hylte 

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

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och 
nyckeltal). 
Hanna Kjellin (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquist yrkande. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) har tagit del av informationen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande fråga om arbetsutskott kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§187 

Redovisning av partistöd 2020  
(2020 KS0108) 

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. 

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 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av 2020 års partistöd 
 Sammanställning redovisning partistöd 
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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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§188 

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

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. 

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 
 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 
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 
Kultur- och folkhälsokontoret 
Ekonomienheten 
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Paragrafen är justerad 
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§189 

Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid  
(2021 KS0157) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att: 
  
1.       Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i behov 
av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att bosätta sig i 
centralorten eller på någon av de omkringliggande orterna. 
2.       Hylte kommun tillhandhåller barnomsorg på obekväm arbetstid till de 
kommunmedlemmar som är i behov av detta utöver ordinarie tid på förskolan. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, §73, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat följande förslag på svar vad det avser första att-
satsen. Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de som är i behov av det och gör en 
ansökan. Förskolor finns i Torup, Rydöbruk, Kinnared, Landeryd, Långaryd, Unnaryd och 
Hyltebruk. Förskolorna har öppettider 06.00-18.00 (lokala avvikelser kan förekomma). 
  
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat följande förslag vad det avser andra att-satsen. 
Kantarellens förskola i Hyltebruk är den förskola i Hylte Kommun som bedriver 
kvällsomsorg. Kantarellens förskola har öppet till 21.30 för de som behöver barnomsorg 
utöver ordinarie tid, oavsett tillhörande förskola. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har med dessa svar föreslagit att motionen ska anses besvarad. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande förskola på obekväm arbetstid 
 §74 BUN Remiss Motion Förskola på obekväm arbetstid 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på remiss förskola på obekväm arbetstid 
 §73 KSAU Motion Förskola på obekväm arbetstid - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion Erbjudande av förskola på obekväm arbetstid - på remiss 
 §34 KF Inkomna motioner 
 Motion förskola på obekvärm arbetstid 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§190 

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

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till 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 
 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 
 §93 KSAU Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 

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

verksamhetsområden 

18 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-12  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Förslag till 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. 
 

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

Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§191 

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

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till 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 
 Ärendebeskrivning Svar på revisionens frågor inför grundläggande granskning 
 Frågor - Revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsens verksamhet - 

2021 

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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§192 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerade muntligen om prognosen för 9 månader för Hylte 
kommun. 
Paragrafen är justerad 
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§193 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerade muntligen om prognosen för 9 månader för 
kommunstyrelsen. 
Paragrafen är justerad 
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§194 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerade muntligen om prognosen för 9 månader för 
räddningsnämnden. 
Paragrafen är justerad 

23 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-12  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§195 

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

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. 

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 
 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 
 Insatser för kultur- och naturmiljöer i Rydöbruk 

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. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till förslag till 
beslut. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar att bidraget ska finansieras via kommunstyrelsens reserv. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget till beslut. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists 
tilläggsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Rydöföreningar i samverkan 
 

Paragrafen är justerad 
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