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Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ronny Löfquist (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Anna Roos (C)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-10-11   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-10:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 

Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef - deltar digitalt) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef - deltar digitalt) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§167-180 
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ÄRENDELISTA 
§167 Val av justerare 

§168 Godkännande av ärendelista 

§169 Information och rapporter 

§170 Meddelande 2022 

§171 Information från rådgivande organ 

§172 Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun - Beslut om skattesats 
2023 

§173 Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 

§174 Milersättning för röstmottagare 

§175 Revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst - samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen 

§176 Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 

§177 Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 
kommun 

§178 Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun - svar på remiss 

§179 Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola - på 
remiss 

§180 Ansökan klimatkompensationsfonden - Kostenheten 
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§167 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§168 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§169 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Skadegörelse på kommunala fastigheter 
Julia Edenholm, säkerhetssamordnare, informerar om skadegörelser på kommunala 
fastigheter för kvartal 2. Kvartal 2 2022 har 36 skadegörelser rapporterats in jämfört med 25 
skadegörelse för kvartal 2 2021. Hyltebostäder lägger mycket tid och pengar på 
skadegörelser, främst på Örnahallen. Vad det gäller skadegörelser på Örnahallen samverkar 
Hyltebostäder, Örnahallen och Örnaskolan och kultur- och folkhälsonämnden har avsatt 
investeringsmedel för att sätta upp övervakningskameror i korridorerna.  
  
Frågor från tidigare sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
Emma Gröndahl, kommunchef, svarar på frågan hur det går med arbetet och implementering 
av "Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism", "Handlingsplan mot våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck" samt "Regional handlingsplan för 
suicidprevention". 
  
Hylte kommuns likviditet 
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om Hylte kommuns likviditet och 
likviditetshantering. 
  
Arbetsförmedlingen 
Den 27 september deltog Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Christer Grähs och Emma 
Gröndahl på möte med Arbetsförmedlingen. Man informerade bland annat om att 
arbetslösheten sjunker. Möte med Arbetsförmedlingen genomförs två gånger per år. 
  
Kommun- och regionledningsforum 
Den 5 oktober deltog Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Emma Gröndahl på Kommun- 
och regionledningsforum. Man diskuterade bland annat energifrågan och de ökade 
kostnaderna för färdtjänst. Hallandstrafiken ska bjudas in till kommunstyrelsens arbetsutskott 
under hösten för en diskussion kring färdtjänsten. 
  
Smålands sjörike 
Den 7 oktober deltog Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Emma Gröndahl i en träff med 
Smålands sjörike. En projektanställning tillsattes i augusti med uppgift att hålla 
samman turismarbetet kring Bolmen. Turismarbetet har varit hårt pandemipåverkat. 
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Företagarna Award Party 
Den 9 oktober delade Ronny Löfquist (S) och Emma Gröndahl ut pris till Årets möjliggörare 
på Företagarnas Award Party. I år gick priset till föreningen Landeryds järnvägsmuseum. 
  
Vegas äng 
Krister Mattsson (S) informerar om byggnationen på Vegas äng i Unnaryd. Byggstart för 
andra huset är påbörjat. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11 

Paragrafen är justerad 
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§170 

Meddelande 2022  
(2022 KS0008) 

Inga meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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§171 

Information från rådgivande organ  
(2022 KS0023) 

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 
 Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet – dialog med omsorgskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§172 

Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun - 
Beslut om skattesats 2023  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till beslut. 
  
Partierna inväntar budgetberedningarna, och återkommer med förslag till 
beslut till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen 
för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska Kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november. 
  
Budgeten ska därefter fastställas i december före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det.  
  
Skattesatsen 2022 uppgick till 21,45 kronor. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om skattesats 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2023 till xx,xx 
kronor 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§173 

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023  
(2021 KS0094) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ta del av redovisningen av 
partistöd för 2021.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2023. För Kristdemokraterna är det under förutsättning att partiet lämnar in de 
handlingar som ska lämnas in i enlighet med riktlinjen för partistöd. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjen 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. 
  
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller kraven på redovisning som finns i 
riktlinjen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 
samtliga partier ska få partistöd 2023. 
  
Kristdemokraterna har fått mandat i kommunfullmäktige. Enligt riktlinjen för partistöd ska 
nya partier i kommunfullmäktige lämna in ett antal handlingar för att partistödet ska betalas 
ut. Kommunledningskontoret föreslår att partistödet ska betalas ut till Kristdemokraterna 
under förutsättning att partiet lämnar in dessa handlingar.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 
 Sammanställning redovisning partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ta del av redovisningen av 
partistöd för 2021.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2023. För Kristdemokraterna är det under förutsättning att partiet lämnar in de 
handlingar som ska lämnas in i enlighet med riktlinjen för partistöd.  
 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten (vid fullmäktigebeslut) 
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Paragrafen är justerad 
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§174 

Milersättning för röstmottagare  
(2022 KS0285) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning för röstmottagare 
ska betalas ut i enlighet med kommunens ersättningsreglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om vilka arvoden som ska gälla för de som arbetar som 
röstmottagare under de allmänna valen 2022.  
  
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att frågan om milersättning inte var uppe för 
diskussion när frågan om arvoden hanterades av valnämnden och senare kommunfullmäktige. 
Tidigare val har röstmottagare fått milersättning i enlighet med kommunens 
ersättningsreglemente.  
  
Kommunledningskontoret har försökt bemanna valdistrikten och förtidsröstningslokalerna 
med personer som bor nära dem, men det har varit svårt att lyckas i alla fallen. Därför har 
vissa röstmottagare fått en placering lite längre ifrån sin bostad än andra.  
  
Om tidigare röstmottagare är vana vid att få milersättning kan det upplevas som en försämring 
att inte få det den här gången. Kommunledningskontoret föreslår därför att valnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning ska betalas ut i enlighet med 
kommunens ersättningsreglemente.  
  
Eftersom kommunfullmäktige sammanträder efter valdagen kommer den eventuella 
milersättningen betalas senare än det vanliga arvodet.  

Handlingar i ärendet 
 §39 VN Milersättning för röstmottagare 
 Tjänsteskrivelse Milersättning för röstmottagare 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning för röstmottagare ska 
betalas ut i enlighet med kommunens ersättningsreglemente. 
 

Paragrafen är justerad 

12 (23)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-11  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§175 

Revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst - 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen  
(2022 KS0314) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har uppmärksammat att det behövs göras ändringar i 
kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Sedan en tid tillbaka 
hanteras kollektivtrafikfrågorna i Hylte kommun av kommunstyrelsen. Anledningen till detta 
är att kollektivtrafik, dit färdtjänst ingår, är av strategisk betydelse för kommunen. Redan i 
samband med Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 överfördes medel från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för detta ändamål. Däremot har det inte 
skett någon ändring i nämndernas respektive reglementen. 
 
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente finns följande skrivelse (s. 2): 

 Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och 
Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

Den ska strykas och istället skrivas in i kommunstyrelsens reglemente. 
 
  
De föreslagna revideringarna finns markerade i bilagda förslag till reglementen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente gällande färdtjänst - från SBN till KS 
 §74 SBN Revidering av reglemente färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente färdtjänst 
 Reglemente för kommunstyrelsen FÖRSLAG 
 Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bifogat förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§176 

Svar på motion angående så kallade "lucktomter"  
(2021 KS0430) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 9 december 2021 in en motion angående ”lucktomter”.  I 
motionen föreslås följande. 

 Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka om intresse finns hos 
kommuninvånarna/grannar att köpa ”lucktomter” i enlighet med motionens lydelse. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2022, § 54, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret som föreslår avslag på motionen med stöd 
av lagar och andra bestämmelser. 
  

 En detaljplanelagd tomt avsedd för bostäder kan inte bebyggas med annat än 
bostadshus. 

 Vid tecknande av köpekontrakt anges att: Byggnation ska vara påbörjad på 
fastigheten inom två år. Påbörjas inte byggnationen äger kommunen rätt att köpa 
tillbaka tomten utan tillkommande räntor eller värdeökning.  

  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 54, att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
  
Kommunledningskontoret tillägger följande till samhällsbyggnadsnämndens svar. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2022, § 6, att anta Framtid Hyltes 
budgetförslag, steg 2, med tillhörande bilaga och räkenskaper. En del i budgeten är ett paket 
för ökat bostadsbyggande. I paketet konstateras bl.a. att vissa utpekade lucktomter är en 
potential för kommunen att växa. För att stimulera försäljning av dessa framgår av budget en 
sänkning av priset på dessa tomter till 1 kr per kvadratmeter under 2022 och 2023. Köpet 
genomförs när kommunen erhållit köpeskilling samt när bottenplatta eller likvärdig 
grundlösning är färdigställd. 
  
Ändrade förutsättningar för köp av lucktomter på det sätt som föreslås i motionen kommer 
inte bidra till ökat bostadsbyggande i kommunen. 
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Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut och 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 
 §54 SBN Svar på motion om så kallade "lucktomter" 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 
 §54 KSAU Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion angående så kallade "lucktomter" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

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 eget yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§177 

Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande 
inom omsorgen i Hylte kommun  
(2022 KS0189) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) lämnade den 19 april 2022 in en motion 
angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun. 
Motionärerna föreslår följande: 
  

 Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till att använda sig av 
djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2022, § 120, att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Omsorgsnämnden har givit omsorgskontoret i uppgift att utreda motionen. Omsorgskontoret 
framhåller att det redan idag finns möjlighet att använda djur inom omsorgen och denna 
möjlighet tillämpas redan i viss mån. Precis som motionen påpekar finns många goda effekter 
av kontakt med djur. När det finns möjlighet utifrån både djurs, boendes och medarbetares 
perspektiv ska möjlighet till sådan kontakt uppmuntras. 
  
Omsorgsnämnden beslutade 22 september 2022, § 63, att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att motionen ska anses besvarad i enlighet med omsorgskontorets ärendebeskrivning. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till omsorgsnämndens förslag till beslut och 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen anses 
besvarad. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande 

inom omsorgen i Hylte kommun 
 §63 ON Svar på motion att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i 

Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse ON - Svar på motion angående att använda djur för ökat 

välbefinnande  inom omsorgen 
 Ärendebeskrivning ON - Svar på motion angående att använda djur för ökat 

välbefinnande inom omsorgen 
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 §120 KSAU Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen 
i Hylte kommun - på remiss 

 Tjänsteskrivelse - Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 
omsorgen i Hylte kommun - på remiss 

 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 

kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 

18 (23)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-11  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§178 

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun - svar 
på remiss  
(2022 KS0297) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till kultur- och 
folkhälsonämnden, med följande synpunkter: 

 att under delmål 2, punkt 3.3 ska ändras till 2.3. 
 checklistan på s. 5 skulle kunna formuleras om till "Checklista vid beslut" och 

kompletteras med en punkt om återkoppling till barn och unga efter fattat beslut. 
 texten "Det är viktigt att barn och unga uppmuntras att ta vara på sin kreativitet och 

påverka så väl sina egna liv som de samhällsfrågor som berör dem" läggs till. 
  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade den 18 augusti 2022, § 62, att godkänna 
”Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun” samt att skicka ärendet på 
remiss till kommunens nämnder och rådgivande organ.  
  
Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till remissvar för kommunstyrelsen. 
I korthet anser kommunledningskontoret att det är eftersträvansvärt att arbeta för att stärka 
barns rättigheter i kommunen i enlighet med Barnkonventionen och att handlingsplanens syfte 
är bra. Det måste dock belysas att planens förslag innebär omfattande kostnader och 
merarbete för kommunledningskontoret.  
  
Yttrandet finns i sin helhet i bilaga. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Yttrande över handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte 

kommun 
 Yttrande - handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun (KLK) 
 §62 KFN Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till kultur- och 
folkhälsonämnden. 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-11  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar att under delmål 2, punkt 3.3 ska ändras till 2.3. 
  
Anna Roos (C) yrkar checklistan på s. 5 skulle kunna formuleras om till "Checklista vid 
beslut" och kompletteras med en punkt om återkoppling till barn och unga efter fattat beslut. 
  
Tommy Edenholm (KV) yrkar att texten "Det är viktigt att barn och unga uppmuntras att ta 
vara på sin kreativitet och påverka så väl sina egna liv som de samhällsfrågor som berör dem" 
läggs till. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande gällande 
den redaktionella ändringen under delmål 2. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Anna Roos yrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande gällande 
checklistan. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande. 
  
Ordförande frågar till sist om arbetsutskottet bifaller eller avslår Tommy Edenholms yrkande 
gällande tillägg av text. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Tommy 
Edenholms yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-11  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§179 

Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 
gymnasieskola - på remiss  
(2022 KS0319) 

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att skicka förslag om att namnbyte ska ske snarast, 
från särskola till anpassad grundskola och gymnasieskola, på remiss till barn- och 
ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden.  
  
Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen genom SFS 2022:1315. Förändringarna 
innebär bl.a. att namnet särskola byts ut till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 
Förändringarna börjar gälla 2 juli 2023.  
  
Anna Roos (C) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2022, § 147, väckt 
ärendet om att Hylte kommun byter namn snarast och inte inväntar att lagstiftning ska träda 
ikraft. 
  
Kommunledningskontoret förslag är att ärendet skickas på remiss till berörda nämnder så att 
de får möjlighet att lämna synpunkter på att ett namnbyte sker snarast.  

Handlingar i ärendet 
 Byte av namn särskola- på remiss 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att skicka förslag om att namnbyte ska ske snarast, 
från särskola till anpassad grundskola och gymnasieskola, på remiss till barn- och 
ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden.  
  
Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 31 december 2022. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Anna Roos (C) yrkar att sista svarsdatum ska vara 30 november 2022. 
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 Mötesdatum 
 2022-10-11  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Anna Roos 
ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
kommunledningskontoret förslag till beslut. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-11  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§180 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Kostenheten  
(2022 KS0025) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela kostenheten 50 000 kronor ur 
klimatkompensationsfonden. 

Beskrivning av ärendet 
Kostenheten har inkommit med en ansökan om medel från klimatfonden. Syftet med ansökan 
är att utöka och utveckla samarbetet med eleverna och pedagogerna på Örna- och 
Kråbergsskolan avseende kretsloppet.  
  
Kommunledningskontoret ser positivt på ansökan och det arbete som föreslås. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan från klimatfonden, kostenheten 
 Ansökan klimatkompensationsfonden - Kostenheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela kostenheten 50 000 kronor ur 
klimatkompensationsfonden. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Kostenheten 
 

Paragrafen är justerad 
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