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Plats och tid Bolmen kl. 08:30-11:00 
  
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), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Nina Larsson (S)  ersätter Hanna 
Kjellin (S), Johnny Winther (SD), Fredrik Engberg (L)  ersätter Håkan Bengtsson 
(C), Thomas Flystam (M)  ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Alexén (SD) 

Bo Wahlén (V) 
Ewa Gunnarsson (SD) 
Victoria Strand (S) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Samuel Grahn (Samordningsförbundet) §210 
Therése Reuter (Stabschef) §210 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 

Krister Mattsson (S) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§208-231 
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ÄRENDELISTA 
§208 Val av justerare 

§209 Godkännande av ärendelista 

§210 Information och rapporter 

§211 Meddelanden 2021 

§212 Delegeringsredovisning 2021 

§213 Utvärdering - Intern klimatkompensation 

§214 Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte 

§215 Unnaryds sporthall - renovering av tak 

§216 VA-taxa 2022 

§217 VA-plan Hylte kommun 

§218 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 

§219 Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid 

§220 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 10 månader 

§221 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 10 månader 

§222 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 10 månader 

§223 Avräkning barn- och elevantal 2021 

§224 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 

§225 Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall 

§226 Svar på remiss av Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 

§227 Svar på granskning av översiktsplan Halmstads kommun - Framtidsplan 2050 

§228 Regional EU-medfinansiering 2021 - 2027 

§229 Svar på remiss - Förslag till ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken i Halland 

§230 Svar på remiss - Nytt handlingsprogram med anledning av ändringar i lag om skydd om 
olyckor (2003:778) Räddningstjänsten Väst 

§231 Svar på remiss  - Ändring av handlingsplan för skydd mot olyckor Laholms kommun 
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§208 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Krister Mattsson (S) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§209 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§210 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Medlemsdialog med Samordningsförbundet 
Samordningsförbundets förbundschef Samuel Grahn informerade om förbundets bakgrund, 
syfte och ägarstruktur. Förbundet styrs av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Halland samt de Halländska kommunerna. Hylte kommuns representant är Birgitta Årzén (S). 
Förbundets målgrupp är Hallänningar som behöver hjälp ifrån flera håll och arbetet 
finansieras av medlemsbidrag, EU bidrag och bidrag från kommunerna. Pågående projekt är 
bland annat den danska BIP-forskningen (Beskeftigelse indikator projekt), våld i nära 
relationer och ESF-projektet Progress. Förbundet kommer att inkomma med äskande inför 
2023, vilket ska beslutas på medlemssamrådet i april 2022. 
  
Lägesbild Covid-19 
Stabschef Therése Reuter informerade om nuläget kring spridning, testning och vaccinering i 
Sverige, Halland och Hylte kommun. Antalet fall ökar i Europa men ökning av dödligheten är 
inte så stor. Från och med 4 oktober har kommunen gått ner i stagsläge från "Mycket allvarlig 
händelse" till "Normalläge" och nya nationella restriktioner började gälla 1 november. 
  
Ekonomi 
Ekonomichef Lars Tingsmark informerade om prognosen för Hylte kommun efter 10 månader 
och redogjorde för förutsättningarna då nämnderna bara haft uppe sina prognoser i 
arbetsutskotten. Prognosen innehåller covidmedel, extra budget och avräkning barn- och 
elevantal och pekar på ett överskott 2021. 
  
Workshop - Interkontrollplan  
Kommunchef Emma Gröndahl informerade om vad internkontrollplan innebär och vilka 
förutsättningar vi har inför interkontrollplan 2022. Kommunstyrelsen genomförde en 
workshop och resultatet redovisas på kommunstyrelsen 14 december. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2021-11-16 

Paragrafen är justerad 
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§211 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 Protokoll - Samordningsförbundet 2021-10-08 
 Protokoll - Samordningsförbundet 2021-10-15 
 Protokoll - Cesam 2021-06-01 
 Protokoll - Cesam 2021-08-24 
 Anslagsbevis - Protokoll Överförmyndare i samverkan 2021-10-21 
 Protokollsutdrag - §92 RF Förändrad valkretsindelning för Region Halland 

mandatperioden 2023-2026 
 Protokollsutdrag - §127 RS Beslut om fördjupad måluppföljning av Tillväxtstrategin 

2014-2020 
 Fördjupad måluppföljning av Tillväxtstrategin Halland 2014–2020 
 Beslut - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren 

Business School Halmstad i Halmstads kommun 
 Politikernas trygghetsundersökning 2021 - BRÅ 

Paragrafen är justerad 
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§212 

Delegeringsredovisning 2021  
(2021 KS0051) 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sedan förra 
sammanträdet. 

Handlingar i ärendet 
 Redovisning av anmälda delegeringsbeslut 

Paragrafen är justerad 
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§213 

Utvärdering - Intern klimatkompensation  
(2021 KS0175) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av utvärderingen. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med 
förslag på nya riktlinjer. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 §98 avseende riktlinjer för intern 
klimatkompensation. Under 2017 gjordes en uppföljning av klimatkompensationen där det 
framgick att det administrativt innebar en viss belastning eftersom konteringen av transporter 
i samband med kurser och konferenser var svåra att hantera. Dessutom påpekades att 
medarbetare i organisationen saknade kunskaper kring rutinen för intern klimatkompensation.  
  
Under hösten 2021 har en utvärdering av rutinen för klimatkompensation genomförts. Det 
administrativa arbetet för att hantera klimatkompensationen är inte speciellt belastande för 
cheferna, enligt de intervjuer som gjorts. Personal- och ekonomienheten lägger ner ca 2 
timmar i veckan för att hantera rutinen. Som framgått i tidigare utvärderingar så fungerar 
rutinen dåligt. Många av resorna blir inte konterade rätt vilket innebär att justeringar i 
ekonomisystemet behöver göras manuellt för att rätta till felaktigheter. Enligt personalenheten 
går det inte att ställa in en automatisk kontering i personalsystemet för klimatkompensation, 
medarbetare som kör med egen bil måste aktivt ange referensen klimatkompensation. En 
ytterligare aspekt i sammanhanget är att allt fler medarbetare har privat elbil. 
  
Under 2020 och 2021 har antalet möten, kurser och konferenser minskat avsevärt jämfört med 
tidigare år vilket har medfört att betydligt mindre medel avsatts till klimatkontot. Under 2020 
avsattes 33 368 kr till klimatkontot och 24 329 kr fördelades till de ansökningar som KSAU 
beslutade om. Motsvarande summor år 2019 var 34 494 kr samt 28 000 kr. Fram till och med 
september 2021 har det avsatts 38 709 kr till klimatkontot och 29 800 kr har delats ut från 
klimatkontot utifrån ansökningar och beslut i KSAU. 
  
Sammanställning av kostnader som klimatkompenserats 
Kostnad 2019 2020 2021 tom sept 
Flygresor 100 009 kr 50 322 kr 4 167 kr 
Bilersättning 657 222 kr 527 173 kr 232 698 kr 
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Som tidigare utvärderingar visat så fungerar rutinen dåligt. När medarbetare begär ersättning 
för resor med egen bil (bilersättning) följs rutinen sällan dvs medarbetare/chef anger sällan att 
bilersättningen ska klimatkompenseras. Eftersom det i efterhand är svårt att ta reda på bilens 
drivmedel innebär detta en schabloniserad efterkonstruktion. Enligt rutinen för klimatresor är 
det chefens ansvar att regelverket följs. Som tidigare angetts vid utvärderingar behöver chefer 
och medarbetare uppdateras kring rutinen. 
  
Enligt, av kommunfullmäktige, beslutade riktlinjer för intern klimatkompensation framgår 
följande; utbetalningarna från klimatkontot sker året efter att pengarna har tillförts kontot. 
Kommunfullmäktige beslutar om resultatbalansering av de pengar som finns på klimatkontot i 
samband med bokslut.  
Under 2019 och 2020 har inte kommunfullmäktige beslutat om resultatbalansering som avser 
klimatkontot. Detta innebär att tidigare års balanserade belopp har förbättrat resultatet under 
dessa år. För 2019 innebar detta en positiv avvikelse motsvarande 6 494 kr och för 2020 blev 
utfallet 9 039 kr.  
  
Kommunledningskontorets förslag är att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
riktlinjerna och återkomma till kommunfullmäktige med nytt förslag till riktlinjer. 
  

Handlingar i ärendet 
 §203 KSAU Utvärdering - Intern klimatkompensation 
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering intern klimatkompensation 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av utvärderingen samt att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på nya riktlinjer. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§214 

Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte  
(2021 KS0382) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2022-2025. 

Beskrivning av ärendet 
2011 beslutade Kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Lånet var amorteringsfritt i fem år. 
  
2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfriheten och beslutet blev att 
Skidklubben Hylte erhöll amorteringsfrihet till och med 2018. 
  
2019 ansökte skidklubben om ytterligare förlängning av amorteringsfrihet. 
Kommunfullmäktige beslutad om amorteringsfrihet till och med 2021. 
  
Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför 
inkommit med ansökan om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år. 

Handlingar i ärendet 
 §204 KSAU Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om amorteringsfrihet för Skidklubben Hylte 
 Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2022-2025. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§215 

Unnaryds sporthall - renovering av tak  
(2021 KS0385) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 1 000 000 kronor i 
investeringsmedel för renovering av tak avseende Unnaryds sporthall. 

Beskrivning av ärendet 
Unnaryds sporthall byggdes i början av 90-talet. Ett större renoveringsarbete av taket gjordes 
för ca 10 år sedan avseende högdelen av bygganden. De senaste åren har vissa sprickor 
upptäckts i papptaket på byggnadens lågdel vilken inneburit läckage från taket. Vid okulär 
besiktning visade det sig att taket var i mycket dåligt skick, vilket krävde omgående åtgärder 
både gällande papptaket och takfönster på lågdelen av byggnaden.  
  
Taket som omfattas av renovering omfattar ca 1300 kvm. Beställning av arbetet har gjorts och 
påbörjats. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §205 KSAU Unnaryds sporthall - renovering av tak 
 Tjänsteskrivelse - Renovering tak Unnaryds sporthall 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 1 000 000 kronor i 
investeringsmedel för renovering av tak avseende Unnaryds sporthall. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Hyltebostäder 
 

Paragrafen är justerad 
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§216 

VA-taxa 2022  
(2021 KS0395) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bilagd Va-taxa 2022 för Hylte 
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning med bilaga. 
 
Detta beslut ersätter den del av kommunstyrelsens beslut som berör VA-taxan i KS §190, 
2021-10-28. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare föreslagit VA-taxa 2022, SBN § 46 2021-06-22. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet, KS §190 2021-10-28, REP-ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter justerat sitt förslag enligt de nu föreliggande 
bilagorna, SBN § 69 2021-09-16. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden framför följande i sitt beslut. Hylte kommun har valt att ha en 
helt 
avgiftsfinansierad VA-taxa och utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela 
kostnad för VA. Taxan ska också täcka kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen. 
  
Inför 2022 föreslås taxan indexregleras med 2,1 % på brukningsavgifterna och 
förbrukningsavgiften. Inga höjningar föreslås för anläggningsavgifter eller straffavgifter. 
Vidare föreslås att taxan ska kunna indexregleras årligen även fortsättningsvis. 
 
Förutom den föreslagna indexregleringen föreslås att i bilaga till VA-taxan § 14.2, tabell 14.1 
c) 2 fördelning ändrats ”Avgift efter tomtyta” till Df (dagvatten fastighet) 50 % och Dg 
(dagvatten gata) 50%. Ändringen föreslås för att VA-kollektivet i fortsättningen ska kunna få 
ersättning för dagvatten gata från Trafikverket. 
 
Bakgrund till förslag till höjning är att VA-verksamheten 2020 hade ett underskott på 1 806 
tkr. En del av underskottet har hämtats hem under året men prognosen för 2021 visar på ett 
underskott på ca 1 262 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår. 
 
Då överskott och underskott inom taxefinansierad verksamhet ska jämnas ut inom en 
treårsperiod bedömer samhällsbyggnadskontoret att taxan måste höjas inför 2022. 
 
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och samhällsbyggnadsnämnden 
senaste förslag bör vara det som också föreslås antas av kommunfullmäktige. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Va-taxa 2022 för Hylte kommuns allmänna vatten och 

avloppsanläggning 
 §69 SBN VA- taxa 2022 
 §61 SBN AU VA- taxa 2022 
 Tjänsteskrivelse SBN - VA Taxan 2022 
 VA-taxebilaga 2022 2,1 % 
 Bilaga till VA-taxan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bilagd Va-taxa 2022 för Hylte 
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning med bilaga. 
 
Detta beslut ersätter den del av kommunstyrelsens beslut som berör VA-taxan i KS §190, 
2021-10-28. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Anna Roos (C) och Thomas Flystam (M) deltar ej i beslutet och lämnar en 
protokollsanteckning. 
  
Protokollsanteckning 
Undertecknade ledamöter deltar ej i beslutet i dag. Vi återkommer med ett eget förslag till 
VA-taxa på kommunfullmäktige. 
Anna Roos (C) och Thomas Flystam (M) 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§217 

VA-plan Hylte kommun  
(2021 KS0348) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
politisk beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 september 2021, § 70, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte kommun. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden framhöll att en arbetsgrupp bestående av politiker, 
samhällsbyggnadschef, VA- och renhållningschef, ekonomichef, miljökonsult, VA-
ingenjörer, VA-maskinister, miljöchef, miljöinspektörer, planarkitekt och GIS-samordnare har 
under perioden 2020 och 2021 arbetat med en VA-plan enligt Havs och vattenmyndighetens 
modell.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden framför vidare att den föreslagna VA-planen presenterar dels 
vilka mål som ska gälla för VA-enhetens verksamhet under perioden 2021-2032. VA-planen 
redogör också för större investeringar och utredningar i tekniskt inriktade projekt under den 
aktuella perioden. Kommunens VA-personal har grovt uppskattat kostnaden för dessa olika 
projekt och etapper. VA-planen redovisar övergripande ekonomiska-, informations- och 
organisatoriska åtgärder kopplat till Hylte kommuns VA-verksamhet och dess mål fram till år 
2032. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägg men preciserar de ekonomiska konsekvenserna 
nedan. 
  
Om Kommunfullmäktige beslutar om internränta motsvarande 1,25 % i samband med REP 
2022-2025 så blir konsekvenserna av VA-planen en genomsnittlig ökning av VA-taxan med 1 
% per år utöver pris- och löneavtal (PKV). Om inte Kommunfullmäktige beslutar om 
förändring av internräntan så innebär det en genomsnittlig ökning av VA-taxan om 3,5% per 
år utöver pris- och lönekompensation (PKV). 

Handlingar i ärendet 
 §206 KSAU VA-plan Hylte kommun 
 VA-plan Hylte kommun 
 §62 SBN AU VA-plan 
 VA-plan budget Projekt och period 2021-05-25 
 VA-plan Hylte kommun reviderad 2021-08-19 
 Bilaga 1 Förnyelseplanering - Åtgärdsplan för den befintliga VA-anläggningen 
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 Bilaga 2 Uppföljning av VA reviderad 2021-08-16 
 Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 210602 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte kommun, enligt 
bilaga. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
politisk beredning. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet skall avgöras idag. Ordförande finner att ärendet inte ska 
avgöras idag. 
  
Ordförande frågar sedan om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§218 

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & 
förtryck  
(2021 KS0278) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsplan – våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022 – 2026, bilaga reviderad september. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag på handlingsplan mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022 – 2026.   
  
Förslaget har tagits fram i dialog med tjänstepersoner inom socialtjänsten i syfte att inventera 
och kartlägga olika behovs- och utvecklingsområden. Utifrån de nationella målsättningarna, 
samt lokala behov och prioriteringar har fokusområden identifierats för att utveckla och 
förbättra arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Hylte 
kommun. Med varje fokusområde följer ett antal åtgärdsförslag. Förslaget är att 
handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige, att den gäller under perioden 2022-2026, 
och att en årlig uppföljning av handlingsplanen görs. Utifrån handlingsplanen kommer rutiner 
och informationsmaterial tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter 
och för samverkan med andra aktörer. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden skickade förslaget på remiss den 27 maj 2021, § 53, till 
kommunens nämnder och rådgivande organ, samt Hyltebostäder, polismyndigheten och lokal 
nämnd Hylte. 
  
Remissvar har inkommit till kultur-och folkhälsonämnden från samtliga nämnder samt 
kommunala tillgänglighetsrådet som ställer sig positivt till framtagen handlingsplan, utan 
några synpunkter. Kommunstyrelsen, folkhälsorådet samt lokal nämnd har inkommit med 
förslag på ändringar, vilka kultur- och folkhälsonämnden nu har beaktat. Ändringar är 
markerade med röd text. 
  
Inga remissvar har inkommit från brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet 
polismyndigheten, Hyltebostäder. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden godkände förslaget med ändringar utifrån remissvar och 
beslutade att skicka vidare till kommunfullmäktige för beslut 2021-10-21 § 94. 
  
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens 
beslut och förslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen. 
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Handlingar i ärendet 
 §207 KSAU Handlingsplan - Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 

2022-2026 
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2022 - 2026 
 §94 KFN Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2022 - 2026 
 Tjänsteskrivelse remissvar och ändringar Handlingsplan våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck 
 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-

2026 reviderad september 
 §60 ON Remiss Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 
 §77 BUN Remiss Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & 

förtryck 
 §72 SBN Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 §153 KS Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 §5 KTR Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 Remissvar från BRÅ Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 
 Yttrande över Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 2022–

2026 
 Remissvar – Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2022–2026 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsplan – våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022 – 2026, bilaga reviderad september. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§219 

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

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 
 §189 KSAU Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid 
 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
bifallsyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§220 

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 10 
månader  
(2021 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2021 ett positivt 
resultat på 6,2 mnkr vilket motsvarar 0,9 procent i relation till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Prognosen för kommuntotalen är preliminär då kontorens prognoser ännu inte har 
behandlats av nämnderna. 
  
I bokslut 2020 avsattes 5 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida 
skuld 
avseende Covid-19. Dessa medel har nu fördelats till nämnderna. Nämnderna har även 
tilldelats en extra budget för innevarande år på 10 mnkr vilket finansieras av kommunens 
ökade skatteintäkter. Finansieringens avvikelse för skatter har justerats ned motsvarande 
belopp som fördelats till nämnderna. Barn- och ungdomsnämndens budgetram har efter 
avräkning justerats ned med 2,6 mnkr, justeringen är gjord mot finansieringen. Sammantaget 
har nämndernas prognoser förbättrats med 12,1 mnkr. 
  
Kommunens prognostiserade resultat har förbättrats med ca 7,5 mnkr sedan förgående 
prognos vilket främst härleds till att avsatta medel på 5 mnkr för att hantera framtida skuld 
avseende Covid-19, nu har lyfts in i resultatet. Vidare förklaras förändringen sedan förgående 
prognos av reserver i finansieringen som inte väntas nyttjas under året, Kommunstyrelsens 
reserv och avsatta medel för nämndernas ökade kapitalkostnader i samband med aktivering av 
investeringar. Materialbrist och sena leveranser bidrar till förseningar av kommunens 
investeringar. 
  
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 6,2 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 33,5 mnkr till 18,5 mnkr vilket härleds till det 
prognostiserade resultatet och investeringsvolymen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 Hylte kommun efter 10 månader 
 Prognos 2021 Hylte kommun efter 10 månader - Ekonomisk rapport 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§221 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens positiva prognosavvikelse på 1 200 tkr är oförändrad sedan förgående 
prognos. Efter 10 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 nu fördelats till nämnderna. Nämnderna har även 
tilldelats en extra budget för innevarande år på 10 000 tkr vilket finansieras av kommunens 
ökade skatteintäkter. 
  
Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 54 636 tkr, vilket 
ger en positiv avvikelse mot budget på 129 768 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 
 §209 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 10 

månader 
 Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader 
 Prognos KS 2021 efter 10 månader - ärendebeskrivning 
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 Prognos KS efter 10 månader - investeringar 
 Prognos KS efter 10 månader - drift 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§222 

Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos 
efter 10 månader  
(2021 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 50 tkr för 
2021 vilket motsvarar 0,4 procent i avvikelse.  
  
Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 2 224 tkr under 
2021. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 93 tkr. 

Handlingar i ärendet 
 §210 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 10 

månader 
 Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 10 månader 
 Prognos RN efter 10 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos RN efter 10 månader - drift 
 Prognos RN efter 10 månader - investeringar 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomi 
 

Paragrafen är justerad 
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§223 

Avräkning barn- och elevantal 2021  
(2021 KS0378) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att minska barn- och ungdomsnämndens budgetram med 2 567 tkr 
avseende år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avstämning ska göras avseende förändrad 
befolkningsutveckling inom barn- och elevantalet under året. 
  
Avräkningen för vårterminen baseras på befolkningsstatistik från SCB per 2021-03-31 samt 
2021-08-31. 
  
Utifrån befolkningsunderlag från SCB innebär detta att barn i åldern 1-5 år boende i Hylte 
kommun har minskat med 8 barn vilket innebär en minskad ram för förskoleverksamheten 
med 622 000 kronor. Eleverna i åldern 6-15 år boende i Hylte kommun har minskat med 23 
under 2021 vilket innebär en minskad ram med 1 945 000 kr. Totalt innebär detta en minskad 
budgetram för Barn- och ungdomsnämnden med 2 567 000 kr. 

Handlingar i ärendet 
 §202 KSAU Avräkning barn- och elevantal 2021 
 Tjänsteskrivelse - Avräkning barn- och elevantal 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att minska barn- och ungdomsnämndens budgetram med 2 567 tkr 
avseende år 2021. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD) och Krister Mattsson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Anna Roos (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos avslagsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Reservation 
Anna Roos (C) och Thomas Flystam (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos 
avslagsyrkande och lämnar en protokollsanteckning. 
  
Protokollsanteckning 
Principen att avräkning för sjunkande barn och elev-underlag ska göras är riktig. Jag anser 
dock att dessa pengar ska tillföras till Barn- och ungdomsnämnden för insatser för covid-
relaterad undervisningsskuld. Barn- och Ungdomsnämnden har inte kompenserats för den 
undervisningsskuld de redovisat. Dessa medel skulle kunna resultatbalanseras för att även 
användas nästa termin för insatser för de elever som behöver extra stöd utifrån behov som 
uppstått under pandemin. 
Anna Roos (C) och Thomas Flystam (M) 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§224 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022  
(2021 KS0359) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum för 2022:                
                   
Kommunstyrelsens arbetsutskott  Kommunstyrelsen                      

18 januari  1 februari 

1 mars    15 mars 

29 mars  12 april 

26 april  10 maj 

24 maj  7 juni 

14 juni  16 augusti 

6 september   

20 september  4 oktober 

11 oktober 25 oktober 

8 november  22 november 

29 november 13 december 

  
   
Tillväxtutskottet                        Personalutskottet                     

18 januari  24 januari 

1 mars 21 mars 
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29 mars 16 maj 

26 april 22 augusti 

24 maj 18 oktober 

14 juni   7 november 

6 september   

20 september   

11 oktober   

8 november   

29 november   

  
Övriga sammanträdesdatum 
28 februari – Uppstart nuläge/omvärld 
7 mars – Uppstart REP 
13 september – Heldag utifrån nämndernas analyser 
27-29 september – REP-beredningar 
  
Samråd 
15 mars (i samband med kommunstyrelsens sammanträde) 
4 oktober (i samband med kommunstyrelsens sammanträde) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för 2022. 
Förslaget är framtaget tillsammans med kommunens ledningsgrupp. 
Kommunledningskontoret och kommunens ledningsgrupp har tittat på de ekonomiska 
processerna för att få tiderna i processen att stämma överens med varandra, från att 
kontoren/nämnderna kan börja arbeta tills att ärendet behöver tas i kommunfullmäktige 
alternativt kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §211 KSAU Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 
 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum för 2022:                
                   
Kommunstyrelsens arbetsutskott  Kommunstyrelsen                      

18 januari  1 februari 

1 mars    15 mars 

29 mars  12 april 

26 april  10 maj 

24 maj  7 juni 

14 juni  16 augusti 

6 september   

20 september  4 oktober 

11 oktober 25 oktober 

8 november  22 november 

29 november 13 december 

  
   
Tillväxtutskottet                        Personalutskottet                     

18 januari  24 januari 

1 mars 21 mars 

29 mars 16 maj 

26 april 22 augusti 

24 maj 18 oktober 
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14 juni   7 november 

6 september   

20 september   

11 oktober   

8 november   

29 november   

  
Övriga sammanträdesdatum 
28 februari – Uppstart nuläge/omvärld 
7 mars – Uppstart REP 
13 september – Heldag utifrån nämndernas analyser 
27-29 september – REP-beredningar 
  
Samråd 
15 mars (i samband med kommunstyrelsens sammanträde) 
4 oktober (i samband med kommunstyrelsens sammanträde) 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Omsorgsnämnden 
Tillsynsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§225 

Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall  
(2021 KS0379) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte begära in prognoser från nämnderna avseende november 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen för november månad sammanfaller dåligt med de politiska mötena. Nämndernas 
möten i december är planerade till vecka 50 dvs 13-17 december. Kommunstyrelsen har inget 
sammanträde under 2021 som infaller i veckorna innan årsskiftet. Det innebär att eventuella 
handlingsplaner inte kan fullföljas. Kommunstyrelsen har således ingen anledning att begära 
in prognoser för november.  

Handlingar i ärendet 
 §212 KSAU Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall 
 Tjänsteskrivelse - Prognos november 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte begära in prognoser från nämnderna avseende november 
2021. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§226 

Svar på remiss av Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033  
(2021 KS0355) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande och överlämna det till Region 
Halland, med tillägget att väg för omledning av trafiken förbi Derome Timber i Kinnared 
behöver prioriteras i den regionala infrastrukturplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har utarbetat en remissversion av Regional infrastrukturplan Halland 2022-
2033 och Hylte kommun har fått möjligheter att lämna synpunkter på denna.  
  
I planen anges att regionen ser infrastrukturen som ett medel för att minska resornas 
miljöpåverkan, skapa god tillgänglighet och utveckla hela Halland och den är uppbyggd 
utifrån sex prioriteringar. Sammanfattningsvis konstateras att dessa prioriteringar är högst 
relevanta för Hylte kommun och det hade varit bra om det funnits åtgärder inom dessa 
områden som kunde bidra till utvecklingen även i Hylte kommun. Med nuvarande utformning 
av planen saknas det dock sådana åtgärder.  
  
Hylte kommun önskar ett bredare perspektiv i infrastrukturplanen så att den verkligen bidrar 
till att utveckla hela Halland. Vi skulle därför vilja se följande kompletteringar. 
  

 En mer nyanserad bild av Halland som en tillväxtregion och beskrivning av de olika 
förutsättningarna som finns inom regionen, där även förutsättningarna för Hylte 
kommun går att läsa in. Utveckling behövs och sker även i inlandet. Det är även här 
viktigt med en infrastruktur som möjliggör nya etableringar.  

 Ett ökat fokus på infrastrukturen i inlandet. Den har stor betydelse för utvecklingen 
och kopplingen till regionerna inåt landet. Det behövs en bättre beskrivning av både 
förutsättningarna och behov av satsningar på de stråk som förbinder de västra och 
östra delarna av landet, exempelvis väg 150 och HNJ-banan.  

 Utöka beskrivningen av avsnittet ”Goda förbindelser med Stockholm”. Det är stort 
fokus på flyget och avsnittet behöver också behandla de möjligheter som finns att åka 
tåg till Stockholm, även via inlandet. 

 Beakta klimatförändringarnas påverkan på transportsystemet i planen och hur man 
tillgodoser behov av klimatanpassningar.  

 Bättre helhetssyn i miljökonsekvensbeskrivningen så att det blir tydligare vilka 
miljökonsekvenserna blir av att man väljer en lösning framför en annan. Till exempel, 
om man väljer att fokusera längs med kusten – vad får det för konsekvenser för 
inlandet.  
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Handlingar i ärendet 
 §57 TU Remissvar - Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 
 Synpunkter på förslag till Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 
 Synpukter på förslag till Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 
 Presentation - dialogmöte 2021-09-15 
 Missiv - Remissversion av Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 
 Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 (remissversion) 
 Miljökonsekvensbeskrivning för Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande och överlämna det 
till Region Halland, med tillägget att väg för omledning av trafiken förbi Derome Timber i 
Kinnared behöver prioriteras i den regionala infrastrukturplanen.  
 

Beslutet skickas till  
Region Halland 
 

Paragrafen är justerad 
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§227 

Svar på granskning av översiktsplan Halmstads kommun - 
Framtidsplan 2050  
(2021 KS0363) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka protokollsutdraget som yttrande till Halmstads kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Halmstads kommun har tagit fram ett förslag till en ny kommunövergripande översiktsplan – 
Framtidsplan 2050. Hylte kommun har tidigare yttrat sig över planen under samrådstiden och 
nu har kommunen som grannkommun återigen fått möjlighet att lämna synpunkter under 
granskningstiden som avslutas den 5 december 2021.  
 
Materialet finns publicerat på Halmstads kommuns webbplats: 
https://framtidsplan2050.halmstad.se och består av en digital karta med tillhörande 
information. Innehållet i översiktsplanen är uppdelat i fem delar: 
- Framtidsbild 2050 
- Del A: Strategiska planeringsinriktningar 
- Del B: Användning av mark- och vattenområden 
- Del C: Riksintressen och mellankommunala intressen 
- Del D: Hållbarhetsbedömning 
 
Förslaget innebär att Halmstads kommun ska ha beredskap för att år 2050 har en befolkning 
på 150 000 invånare jämfört med dagens ca 101 000. I planen finns 24 000 nya bostäder 
utpekade för perioden. 
 
Yttrande 
I samrådsskedet lämnade Hylte kommun synpunkter rörande pendling och i första hand 
tågtrafiken mellan Halmstad och Hyltebruk då kommunen menade att Halmstads kommuns 
inställning i frågan inte framgick klart i Framtidsplan 2050. I textdelen C Riksintressen och 
mellankommunala intressen berör kommunen HNJ-banan under rubriken Transportsystem. 
Även i del B Användning av mark- och vattenområden – Nordöstra stråket berörs HNJ-banan 
och Halmstads kommun säger att ”Halmstad-Nässjö järnväg bör successivt förbättras och 
elektrifieras så att banans attraktivitet för gods- och persontransporter ökar” och ”för att kunna 
länka samman Halmstad och Hylte kommun med högklassig kollektivtrafik bör förutom fler 
tågstopp även förbättringar av busstrafiken eftersträvas”.  
 
I samrådsredogörelsen anger Halmstads kommun att kommunen ser positivt på en utveckling 
av persontågstrafiken på HNJ-banan vilket bland annat tydliggörs i den stråkutredning som 
genomförts mellan Halmstad och Hyltebruk. Hylte kommun ser positivt på Halmstads 
kommuns ambitioner att stärka kollektivtrafikkopplingen i stråket mellan Halmstad och 
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Hyltebruk. 
 
Hylte kommun lämnade vidare synpunkter på hanteringen av mellankommunala intressen 
under avsnittet textdel C Riksintressen och mellankommunala intressen. I 
granskningsförslaget till Framtidsplan 2050 finns nu beskrivet mellankommunala intressen 
bland annat gällande vindkraft, stora opåverkade områden m.m. Texten har också 
kompletterats med beskrivning av översvämningsrisk längs Nissan och tillrinningsområde 
vattentäkt. 
 
Sammanfattningsvis ser Hylte kommun att de synpunkter kommunen lämnade i 
samrådsskedet har fått gehör i förslag till Framtidsplan 2050 och kommunen har inget övrigt 
att tillägga. 

Handlingar i ärendet 
 §59 TU Yttrande Framtidsplan 2050 – översiktsplan Halmstads kommun 
 Yttrande Framtidsplan 2050 - översiktsplan för Halmstads kommun 
 Granskning av ny översiktsplan för Halmstads kommun - Framtidsplan 2050 
 Framtidsplan 2050 - Förslag till avgränsning av konsekvensbedömning med MKB 
 Framtidsplan 2050, Halmstads kommun 
 Framtidsplan 2050, Halmstads kommun. Del B - förklaringar mark och 

vattenanvändning 
 Framtidsplan 2050, Halmstads kommun. Områdesbeskrivningar - granskningsförslag 
 Fördjupad konsekvensbedömning av ÖP påverkan på Fylleån, Natura 2000 
 Konsekvensbedömning med MKB 
 Nulägesanalys och hållbarhetsbedömning - Alternativa förslag till ÖP 2050 
 Samrådsredogörelse - Framtidsplan 2050 - Halmstads kommun 
 Sändlista - Granskning av ny översiktsplan för Halmstads kommun - Framtidsplan 

2050 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till 
Halmstads kommun. 
 

Beslutet skickas till  
Halmstads kommun 
 

Paragrafen är justerad 
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§228 

Regional EU-medfinansiering 2021 - 2027  
(2021 KS0376) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå som medfinansiär under åren 2021-2027. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala 
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I Halland har 
man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på förtroende och tillit till 
varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och underlätta uppfyllandet av 
målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en regional medfinansieringspott med 
medel från både Region Halland och de halländska kommunerna underlättas 
projektverksamheten. Projekten behöver genom potten endast göra en ansökan istället för 
separata ansökningar till respektive finansiär.  
  
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen. Utgångspunkten 
är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där kommunerna finansierat med 10 
miljoner kronor per år och Region Halland med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för 
kommunerna är baserad på befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 
2021 till 2027. Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är 
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott utgör en egen 
del av den regionala medfinansieringen. För 2021 till 2027 gäller: Regional medfinansiering 
2021-2027 Region Halland Halmstad Falkenberg Laholm Hylte Varberg Kungsbacka. 
  
För Hylte kommun innebär medfinansieringen 300 tkr per år. Övriga halländska kommuner 
har beslutat att ingå som medfinansiärer. 

Handlingar i ärendet 
 §60 TU Regional EU-medfinansiering 2021-2027 
 Tjänsteskrivelse - Regional EU-medfinansiering 2021-2027 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå som medfinansiär under åren 
2021-2027. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
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Paragrafen är justerad 
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§229 

Svar på remiss - Förslag till ny zonstruktur för den allmänna 
kollektivtrafiken i Halland  
(2021 KS0393) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och överlämna yttrandet till Hallandstrafiken 
AB. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Hallandstrafiken AB har översänt ett förslag till ny zonstruktur för yttrande. Förslaget har 
tidigare remitterats i april 2019 och Hylte kommun lämnade då ett yttrande. 
  
Med utgångpunkt i den tidigare remissversionen har vissa mindre förändringar gjorts. 
Huvudförslaget är dock fortfarande att gå från 27 till 8 zoner, liksom förslaget i april 2019. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrandet. 
  
Sammanfattningsvis konstateras att Hylte kommuns remissvar har beaktats av 
Hallandstrafiken och Hylte kommun har inget att erinra mot det nya förslaget till zonstruktur. 

Handlingar i ärendet 
 §61 TU Extraärende: Remiss - Förslag till ny zonstruktur för den allmänna 

kollektivtrafiken i Halland 
 Remissvar - ny zonindelning Hallandstrafiken 
 Remiss - Förslag till ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken i Halland 
 Förslag till ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken i Halland 

Förslag till beslut 
Tillväxutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och överlämna yttrandet till 
Hallandstrafiken AB. 
 

Paragrafen är justerad 
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§230 

Svar på remiss - Nytt handlingsprogram med anledning av 
ändringar i lag om skydd om olyckor (2003:778) Räddningstjänsten 
Väst  
(2021 KS0381) 

Beslut 
Hylte kommun har tagit del av remissutgåvan av Räddningstjänsten Väst handlingsprogram 
som upplevdes som ett väl strukturerat dokument som var enkelt att följa. 
  
I kapitel 4, avsnitt 4.4 uppmärksammade vi dock att antalet olyckor redovisas för samtliga 
olyckstyper, förutom ”Trafikolycka, tunga fordon” på s. 16. Där framgår endast att 
olycksfrekvensen legat på en ”jämn nivå” när det gäller denna olyckstyp. 
  
Hylte kommun har i övrigt inget att erinra på innehållet av Räddningstjänsten Väst 
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på Handlingsprogram enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Väst 

Handlingar i ärendet 
 §213 KSAU Remiss - Nytt handlingsprogram med anledning av ändringar i lag om 

skydd om olyckor (2003:778) Räddningstjänsten Väst 
 Remissvar- Handlingsprogram enligt lag(2003:778) om skydd mot olyckor för 

Räddningstjänsten Väst 
 Remiss - Nytt handlingsprogram med anledning av ändringar i lag om skydd mot 

olyckor (2003:778), Räddningstjänsten Väst 
 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Räddningstjänsten 

Väst - Remissutgåva 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Hylte kommun har tagit del av remissutgåvan av Räddningstjänsten Väst handlingsprogram 
som upplevdes som ett väl strukturerat dokument som var enkelt att följa. 
  
I kapitel 4, avsnitt 4.4 uppmärksammade vi dock att antalet olyckor redovisas för samtliga 
olyckstyper, förutom ”Trafikolycka, tunga fordon” på s. 16. Där framgår endast att 
olycksfrekvensen legat på en ”jämn nivå” när det gäller denna olyckstyp. 
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Hylte kommun har i övrigt inget att erinra på innehållet av Räddningstjänsten Väst 
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 

Beslutet skickas till  
rvast@rvast.se 
 

Paragrafen är justerad 
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§231 

Svar på remiss  - Ändring av handlingsplan för skydd mot olyckor 
Laholms kommun  
(2021 KS0380) 

Beslut 
Hylte kommun har tagit del av remissutgåvan av Laholm kommuns handlingsprogram som 
upplevdes som ett väl strukturerat dokument som var enkelt att följa. 
  
Vi uppmärksammade dock att uppgiften kring antal småföretag i kommunen varierade på 
sidorna 2 och sida 4. Detta var något vilseledande. 
  
Hylte kommun har i övrigt inget att erinra på innehållet av handlingsprogram för skydd mot 
olyckor, Laholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på handlingsprogram för skydd mot 
olyckor för Laholms kommun. 

Handlingar i ärendet 
 §214 KSAU Remiss  - Ändring av handlingsplan för skydd mot olyckor Laholms 

kommun 
 Remiss-Handlingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun 
 Remiss - Ändring av handlingsplan för skydd mot olyckor Laholms kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Hylte kommun har tagit del av remissutgåvan av Laholm kommuns handlingsprogram som 
upplevdes som ett väl strukturerat dokument som var enkelt att följa. 
  
Vi uppmärksammade dock att uppgiften kring antal småföretag i kommunen varierade på 
sidorna 2 och sida 4. Detta var något vilseledande. 
  
Hylte kommun har i övrigt inget att erinra på innehållet av handlingsprogram för skydd mot 
olyckor, Laholms kommun. 
 

Beslutet skickas till  
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 
 

Paragrafen är justerad 
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