MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:30-11:30

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) §§235-237, Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L) §§238-250, Lisa
Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD),
Fredrik Engberg (L) §§235-237 ersätter Bengt-Åke Torhall (L), Victoria Strand
(S) §§238-250 ersätter Krister Mattsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V)
Ewa Gunnarsson (SD)
Fredrik Engberg (L) §§238-250
Victoria Strand (S) §§235-237

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§235-250

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2021-12-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande

1 (29)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

sid 2

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

ÄRENDELISTA
§235

Val av justerare

§236

Godkännande av ärendelista

§237

Information och rapporter

§238

Meddelanden 2021

§239

Delegeringsredovisning 2021

§240

Svar på motion - Agenda 2030

§241

Svar på motion - Bioenergi

§242

Svar på motion - Laddinfrastruktur i Hylte

§243

Interkontrollplan kommunstyrelsen 2022

§244

Avgränsad statistikenhet/funktion

§245

Begäran om utökat planbesked Kinnareds Prästgård x:x m.fl.

§246

Begäran om planbesked - Kinnared xx.xx m.fl.

§247

Remissvar - Fördjupad översiktsplan, Halmstad centrum

§248

Remissvar - Plan för transportsystemet del 2, Halmstad

§249

Remissvar - Gatubelysningspolicy Hylte kommun

§250

Anställning av omsorgschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§235

Val av justerare
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) ska justera
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

Kommunstyrelsen

§236

Godkännande av ärendelista
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med följande ändringar:
 Ärende 11 "Begäran om utökat planbesked Kinnareds Prästgård x:x" utgår vid dagens
sammanträde.
 Ärende 12 "Begäran om planbesked Kinnared xx.xx m.fl." utgår vid dagens
sammanträde.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att följande ärende utgår vid dagens sammanträde:
 Ärende 11 "Begäran om utökat planbesked Kinnareds Prästgård x:x".
 Ärende 12 "Begäran om planbesked Kinnared xx.xx m.fl.".
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists ändringsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists ändringsyrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

Kommunstyrelsen

§237

Information och rapporter
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kärnkraftsberedskap
Julia Jansson, säkerhetssamordnare, informerade om en remiss från Länsstyrelsen gällande
förändrade beredskapsplaner som ska träda i kraft 1 juli 2022. Nytt för Hylte kommun är att
vara en del av beredskapen runt kärnkraftverket Ringhals. Att ingå i en planeringszon innebär
bland annat:
 Krav på ökad förmåga att mäta strålning.
 Plan för utrymning på grund av hög markbeläggning.
 Plan för inomhusvistelse - inrymning.
 Att ta fram trygghetspunkter - fysiska trygga platser som kan användas vid kriser.
Julia informerade även om kontinuitetshantering som är planering för hur vi upprätthåller våra
samhällsviktiga verksamheter som alltid måste fungera.
Föreläsning - Suicide Zero
Föreläsning med Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero. Suicide Zero är en
ideell organisation som grundades 2013. Organisationens fokus är utbildning,
opinionsbildning samt stöd till forskning och utveckling för att radikalt minska självmorden.
Självmord är ett stort samhällsproblem och man har en nationell strategi med bland annat
tidiga förebyggande insatser. Självmordstakten minskar, totalt sett i Sverige, svagt men
självmord bland unga ökar trots att vi har en nollvision för suicide i samhället. I Hallands län
är det än så länge bara Kungsbacka som har en lokal handlingsplan med det finns en regional
plan för länet som ska behandlas politiskt i Hylte kommun till våren.
Dialog - Överförmyndarnämnden
Hylte kommuns ledamot, Micael Arnström (S), i överförmyndarnämnden informerade om
nämndens och enhetens verksamhet. Överförmyndarnämnden är en kommunal samverkan
mellan Halmstad, Laholm, Båstad och Hylte och kansliet finns i Halmstad.
Överförmyndarnämnden ansvarar för att granska förmyndare, förvaltare och gode män som
utsetts av tingsrätten så att huvudmannen inte lider skada. Nämndens verksamhet styrs av
föräldrabalken. Generellt har det varit lite svårt att hitta gode män/förvaltare i Halland med
undantaget av Hylte som står sig bäst rustade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 (29)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Hallands ekokommuner
Hallands ekokommuner består av alla Halländska kommuner utom Falkenberg. Varje
kommun representeras av en politiker och en tjänsteperson. Från Hylte kommun är
representanterna Lisa Mogren (V) och Tove Olsson (utveckling- och hållbarhetschef). Lisa
Mogren (V) rapporterade från Hallands ekokommuners möte på Tiraholm den 15 oktober som
inleddes med en förevisning av Sydvattens forskningsstation. De närvarande kommunerna
informerade om deras aktuella arbete med hållbarhetsfrågor.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2021-12-14
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§238

Meddelanden 2021
(2021 KS0021)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efterfråga ett förtydligande från Länsstyrelsen gällande
beslutade bygdemedel 2019-2021.
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 Cesam 2021-10-14
Styrelseprotokoll Hyltebostäder 2021-11-04
Styrelseprotokoll Hyltebostäder 2021-12-02
Överförmyndare i samverkan - Protokollsanslag 2021-10-21
Protokollsutdrag ÖIS 2021-11-23 § 99 - Verksamhetsplan 2022-2024 inklusive
internkontrollplan och internbudget
KF § 94 - Antagande av kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande
verksamhet Halmstads kommun
Plan för olyckförebyggande verksamhet - Halmstads kommun
Beslutade bygdemedel 2019-2021 - Länsstyrelsen
Information om tillsynsuppdrag säkerhetsskydd - Länsstyrelsen Västra Götaland
Begäran om information avseende kommunens arbete enligt lagen (2003_778) om
skydd mot olyckor (LSO)
Svar till MSB avseende kommunens arbete enligt lagen (2003_778) om skydd mot
olyckor
Bilaga1 Tjänsteanteckning Hylte
Bilaga2 Föreläggande Hylte
Bilaga3 Följebrev Tillsyn
Bilaga4 Kopia Föreläggande Skola
Bilaga5 Modell för tolkning av LSO
Skrivelse från SPF gällande ovaccinerad personal inom äldreomsorgen
Svar till SPF från Hylte kommun

Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar att ett förtydligande gällande meddelandet "Beslutade
bygdemedel 2019-2021 - Länsstyrelsen" ska efterfrågas från Länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man kan besluta enligt Håkan Bengtssons yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Bengtssons yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-14

Kommunstyrelsen

§239

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
 Anmälda delegeringsbeslut Räddningsnämnden - november
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§240

Svar på motion - Agenda 2030
(2020 KS0149)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har den 11 mars 2020 lämnat in en motion som yrkar på att
kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutar att:
1. På kort sikt införa arbetet med Agenda 2030 i kommunorganisationens samtliga nämnder
och lämpliga former för kommunens bolag genom utbildning, integrering i verksamhetsplaner
och REP-process samt uppföljning i årsbokslut.
2. Uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag på hur Agenda 2030 i
ökande utsträckning kan kopplas till styrningen på lång sikt i Hylte kommun från
verksamhetsåret 2021 och framåt.
Kommunledningskontorets har tidigare föreslagit att motionen ska bifallas, men
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-13 att återremittera motionen för att ta
reda på kostnaden för att bifalla motionen.
Bedömningen som görs är att ett bifall till motionen inte innebär några extra kostnader, utan
ingår i den normala driftsbudgeten. Kompetensen finns inom enheten Utveckling och
hållbarhet och arbete i enlighet med motionen har påbörjats.

Handlingar i ärendet










§73 TU Svar på motion Agenda 2030
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om Agenda 2030
§156 KSAU Svar på motion Agenda 2030
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om Agenda 2030
Ärendebeskrivning - Svar på motion om Agenda 2030
§58 KSAU Motion Agenda 2030 - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion Agenda 2030 - på remiss
§32 KF Inkomna motioner
Motion Agenda 2030

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Yrkande
Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§241

Svar på motion - Bioenergi
(2020 KS0290)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Per Andersson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om bioenergi.
I motionen föreslås att:
- Jämförande kalkyler för alternativet med bioenergi alltid skall tas fram och redovisas
innan investeringsbeslut tas om ny- eller ombyggnad av värmeanläggningar i kommunala
fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag på svar till motionen.
Det sker hela tiden en utveckling i samhället både av teknik och ekonomiska förutsättningar
när det gäller uppvärmning av fastigheter. När val av värmeanläggning ska göras behövs det
en helhetsbedömning utifrån både den investering som görs och driften av anläggningen. Vid
ombyggnad av fastigheter behöver hänsyn också tas till vilka alternativ som är genomförbara i
den aktuella fastigheten. Den bedömning som kommunledningskontoret gör är att i samband
med ny- eller ombyggnad av värmeanläggningar behöver olika typer av förnybara
energikällor som kan vara aktuella övervägas, och inte inriktas specifikt på bioenergi. Mot
bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.

Handlingar i ärendet







§74 TU Svar på motion om bioenergi
Tjänsteskrivelse - svar på motion om bioenergi
§128 KSAU Motion om bioenergi - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion om bioenergi - på remiss
§84 KF Inkomna motioner
Motion om bioenergi

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkande
Håkan Bengtsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13 (29)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande ställer Håkan Bengtssons och Stina Isakssons bifallsyrkande mot tillväxtutskottets
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets
förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstare enligt tillväxtutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Håkan Bengtssons och Stina Isakssons bifallsyrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultatet finns som bilaga till
protokollet.
Reservation
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Håkan Bengtssons och Stina Isakssons
yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-12-14
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §241
Ärende:

Svar på motion - Bioenergi, 2020 KS0290

Omröstningslista(or)

Svar på motion - Bioenergi
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Hanna Kjellin (S), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Victoria Strand (S), ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

0
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§242

Svar på motion - Laddinfrastruktur i Hylte
(2021 KS0102)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion med yrkande om att
samhällsbyggnadsnämnden och/eller kommunstyrelsen ges i uppdrag att:




Ta fram en samlad plan för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i hela kommunen
Ge förslag på nästa konkreta 1-3 steg. Krävs egna investeringar, så bör dessa arbetas
in i REP-processen.
Ge förslag på hur avgift för laddning (för laddstationer som kommunen har rådighet
över) bör hanteras (t.ex. betalsätt och taxeförslag).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, §72, att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 juni 2021, §56, att återsända motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott då uppdraget inte faller inom nämndens ansvarsområde.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionen ligger helt i linje med de beslut som
fattats i Hylte kommuns budget för 2022. Avsikten är att starta ett nytt kommunalt bolag med
syfte att bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Ett av bolagets uppdrag kommer att
vara att bygga ut laddinfrastruktur för fordon i hela Hylte kommun. Mot bakgrund av detta
föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls.

Handlingar i ärendet









§75 TU Svar på motion om laddinfrastruktur i Hylte
Tjänsteskrivelse - svar på motion om laddinfrastruktur i Hylte
§56 SBN Motion - laddinfrastruktur i Hylte
Tjänsteskrivelse - Motion laddinfrastruktur i Hylte
§72 KSAU Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss
Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss
§34 KF Inkomna motioner
Motion - laddinfrastruktur i Hylte

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§243

Interkontrollplan kommunstyrelsen 2022
(2021 KS0443)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för
att kompletteras med en sammanställning ifrån workshopen på kommunstyrelsen 16
november.

Beskrivning av ärendet
Enligt internkontrollreglementet, antaget av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en
intern kontrollplan upprättas av varje nämnd. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att
kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en
ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.
Kommunstyrelsen ska i samband med bokslut rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden. Kommunstyrelsen ska varje år anta en ny intern
kontrollplan.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2022, Kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2022
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta intern kontrollplan 2022
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för
att kompletteras med en sammanställning ifrån workshopen på kommunstyrelsen 16
november.
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

§244

Avgränsad statistikenhet/funktion
(2021 KS0377)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en avgränsad statistikverksamhet som avses i offentlighets- och
sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400) ska införas på kommunledningskontoret och benämnas
avgränsad statistikfunktion

Beskrivning av ärendet
För att en kommun ska få tillgång till Statistiska centralbyråns (SCB:s) plattform för
microdata, MONA, (Microdata Online Access), vars data inte är sekretessgranskad, måste
kommunen uppvisa att statistiksekretess i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) gäller hos myndigheten. Enligt bestämmelsen gäller sekretess ”... i sådan särskild
verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde”.
Med särskild verksamhet avses verksamhet som är skild från annan verksamhet hos
myndigheten, tex. organiserad som en egen enhet eller liknande. Statistikframställningen ska
ske utan anknytning till något ärende och verksamheten.
Således föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att en avgränsad statistikverksamhet som
avses i offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400) ska införas på
Kommunledningskontoret och utgöras av tillväxt- och organisationsstrategen. Den ska
benämnas avgränsad statistikfunktion. Kommunen behöver bland annat få tillgång till
systemet för att ta fram relevant befolkningsstatistik och prognoser. Tillgång MONA minskar
även beställningskostnader till SCB.

Handlingar i ärendet



§70 TU Avgränsad statistikenhet/funktion
Tjänsteskrivelse - Avgränsad statistikenhet/funktion

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tillväxtutskott föreslår kommunstyrelsens besluta att en avgränsad
statistikverksamhet som avses i offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400) ska
införas på Kommunledningskontoret och benämnas avgränsad statistikfunktion

Beslutet skickas till
SCB
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§245

Begäran om utökat planbesked Kinnareds Prästgård x:x m.fl.
(2021 KS0040)

Beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet




§68 TU Begäran om utökat planbesked Kinnareds Prästgård 1:1 m.fl.
Tjänsteskrivelse - Begäran om utökat planbesked Kinnared x:x m.fl.
Förslag till planområde och uppskattade kostnader kring utredningar (Kinnared x:x
m.fl.)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§246

Begäran om planbesked - Kinnared xx.xx m.fl.
(2021 KS0407)

Beslut
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 §69 TU Begäran om planbesked Kinnared 12:29 m.fl.
 Begäran om planbesked Kinnared xx:xx m.fl.
 Förslag till planområde och uppskattade kostnader kring utredningar (Kinnared xx:xx
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§247

Remissvar - Fördjupad översiktsplan, Halmstad centrum
(2021 KS0405)

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

Beskrivning av ärendet
Centrumutvecklingsplan 2050 handlar om hur kommunens mark- och vattenområden i
centrumområdet ska användas och visar på kommunens fysiska utveckling fram till år 2050.
I inledande del beskrivs tre utvecklingsstrategier som ska genomsyra den fysiska planeringen
i centrum: Variera - ett blandat centrum, Länka - ett nära centrum och Synliggöra - ett
karaktärsrikt centrum.
Planförslaget omfattar bland annat att mark för 3200 nya bostäder pekas ut, liksom olika typer
av åtgärder för att klimatsäkra centrumområdet. Satsningar på grönytor och mötesplatser
beskrivs också i planen. Vidare pekar planen ut stråk för alla transportslag med lägen för nya
broar över Nissan och trygga förbindelser över eller under järnvägen.
Förslag till fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum - Centrumutvecklingsplan
2050 beslutad den 12 oktober 2021 är på samråd under perioden 1 november 2021 till 16
januari 2022
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för Halmstad
centrum och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och bedöms inte
heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis kollektivtrafik-förbindelser,
viktiga vägar/ väganslutningar, serviceutbyte med mera. Inga mellankommunala intressen
med Hylte kommun omnämns i planen.

Handlingar i ärendet






§72 TU Remissvar – Fördjupad översiktsplan, Halmstad centrum
Tjänsteskrivelse-remissvar fördjupad översiktsplan Halmstad centrum
Centrumutvecklingsplan 2050 - Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum
Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning av Centrumkutvecklingsplan
2050 - fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum
Samråd om centrumutvecklingsplan 2050 - Fördjupad översiktsplan för Halmstads
centrum

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till
Halmstad kommun.

Beslutet skickas till
Halmstads kommun
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§248

Remissvar - Plan för transportsystemet del 2, Halmstad
(2021 KS0394)

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

Beskrivning av ärendet
Halmstad kommun har tagit fram ett förslag till Plan för transportsystemet del 2: transportplan
mot 2050, som nu är på granskning under perioden 1 november 2021 till 16 januari 2022.
Plan för transportsystemet del 1: transportstrategi mot 2050 antogs av kommunfullmäktige 28
oktober 2021.
Plan för transportsystemet består av två delar och ska ses som en helhet. Planen har tagits
fram parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen, Framtidsplan 2050, samt
fördjupad översiktsplan för centrum, och ska ge svar och inriktningar för hur
transportsystemet i Halmstad ska utvecklas mot 2050. I del 1 Transportstrategi mot 2050
identifieras sex utmaningar för transportsystemet i Halmstad;







Att planera långsiktigt i en värld i förändring
En växande kommun där fler ska använda samma system
Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
Stärk tillgängligheten för näringslivet
Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Hur dessa utmaningar ska hanteras beskrivs övergripande i den första delen (Transportstrategi)
och i den andra delen (Transportplan) fördjupas resonemangen ytterligare och blir då också
geografiska.
Plan för transportsystemet fokuserar på de yteffektiva och hållbara färdsätten. Ambitionen är
att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Utifrån
denna målstyrning har sedan förslag på åtgärder formats. Båda delar av planen och tillhörande
bilagor finns att tillgå på Halmstad kommuns hemsida via följande länk:
https://www.halmstad.se/trafikochinfrastruktur/planfortransportsystemet.n3966.

Hylte kommun har tagit del av handlingarna för Plan för transportsystemet och har inget att
erinra. Hylte kommun ser positivt på Halmstad kommuns önskan att Halmstad- Nässjö
järnväg fortsatt ska trafikeras med persontåg och att denna bana utvecklas. Vidare är det
mycket positivt att Halmstad ser en potential i att stärka stråket Halmstad – Hyltebruk med
persontåg på HNJ-banan och en pendel mellan dessa kommunhuvudorter och som ett led i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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detta en förstärkning av orterna längs stråket. Det är också mycket positivt att behovet av
möjlighet för godstrafik och vidare utveckling av banorna tydliggörs i Plan för
transportsystemet.

Handlingar i ärendet







§71 TU Remissvar, Plan för transportsystemet del 2, Halmstad
Tjänsteskrivelse- remissvar plan för transportsystemet del 2, Halmstad
Granskning - Transportsystemet del 2, Dnr KS 2018/00374
Samrådsredogörelse - Plan för transportsystemet del 2, transportplan mot 2050
Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050
Bilaga 1: Exempel på Livsrum

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till
Halmstad kommun.

Beslutet skickas till
Halmstad kommun
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§249

Remissvar - Gatubelysningspolicy Hylte kommun
(2021 KS0182)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna protokollsutdraget som remissvar på
gatubelysningspolicy för Hylte kommun med tillägget att beslut om avveckling av
belysningsstolpar ska föregås av dialog med berörda invånare eller föreningar i området.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till "Gatubelysningspolicy för Hylte
kommun" då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät.
Samhällsbyggnadsnämnden vill ha synpunkter på förslaget till policy innan vidare politisk
behandling och har därför skickat ut förslaget på remiss till kultur- och folkhälsonämnden,
omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, Bostadsstiftelsen
Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet, kommunala
pensionärsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet, Polisen och Trafikverket. Svar ska vara
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 december 2021.
Från kommunledningskontoret är det framförallt Räddningstjänsten som har åsikter om
förslaget och de har följande synpunkter.
 Att inspektion sker 2 gånger per år är relevant, dock bör man utföra den första
inspektionen i god tid på hösten innan det blir för mörkt på morgon och kväll.
 Att märka upp belysningsstolpar med nummer bör man göra för att underlätta vid
felanmälan och enkelt kunna identifiera de belysningsstolpar som är särskilt viktiga
för trygghet och säkerhet.
 Man bör årligen se över och revidera vilka platser och vilken belysning som är
avgörande för god trafiksäkerhet.
 Det bör tydligt framgå vart man kan vända sig vid en felanmälan och även finnas en
kontaktväg dygnet runt för brådskande felanmälan exempelvis nedkörd stolpe som
ligger trafikfarligt och strömförande.

Det har inte gjorts någon värdering av om ovanstående ska vara med i policyn eller i
underdokumenten.
Utöver detta behövs en översyn av texten så att benämningen "kontor" används istället för
"förvaltning".

Handlingar i ärendet



§67 TU Remissvar gatubelysningspolicy för Hylte kommun
Tjänsteskrivelse - remiss gatubelysningspolicy Hylte kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§81 SBN Gatubelysningspolicy
Gatubelysningspolicy

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att lämna protokollsutdraget som
remissvar på gatubelysningspolicy för Hylte kommun med tillägget att beslut om avveckling
av belysningsstolpar ska föregås av dialog med berörda invånare eller föreningar i området.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar att punkt 5 "Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på privat
mark eller längs enskilda eller privata vägar" tas bort.
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos
tilläggsyrkande.
Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på Anna Roos tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Anna Roos tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§250

Anställning av omsorgschef
(2021 KS0232)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jörgen Lövgren som omsorgschef.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar beslut om anställning av kontorschefer.
Jörgen Lövgren har sedan den 11 maj 2021, KS §102, varit tillförordnad omsorgschef. En
rekryteringsprocess har nu genomförts och förslag till beslut har samverkats med de fackliga
organisationerna.

Handlingar i ärendet





Anställning av omsorgschef
Förhandlingsprotokoll - Anställning OK-chef - Kommunal
Förhandlingsprotokoll - Förslag till anställning av ny OK-chef - Vårdförbundet
Förhandlingsprotokoll - Förslag till anställning ny OK-chef - Vision

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jörgen Lövgren som omsorgschef.
Yrkande
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag till beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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