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K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
Kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2019-12-17
 

1 Val av justerare (2019 KS0008)
Beslutsunderlag

 Tomt dokument för anteckningar
2 Godkännande av ärendelista (2019 KS0009)

Beslutsunderlag
 Tomt dokument för anteckningar

3 Återremiss: Organisationsförändring (2019 KS0467)
Beslutsunderlag

 §190 KF Organisationsförändring
 §261 KS Organisationsförändring
 §295 KSAU Organisationsförändring
 Ordförandebeslut Remiss organisationsförändring
 Utredning IFO samlad under en nämnd
 Utredning kompetenscentrum
 Ärendebeskrivning Personalutskott
 Samverkansprotokoll + konsekvensbeskrivningar Organisationsförändring
 Arbetsordning för nämnder och styrelser
 Reglemente Barn- och ungdomsnämnden
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Reglemente Arbets- och näringslivsnämnden
 Reglemente Omsorgsnämnden

4 Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-
2023 Hylte kommun - justering (2019 KS0055)
Beslutsunderlag

 §191 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 
Justering

 191128 Förslag protokoll - förändringar ny ev organisation
 Bilaga 1 REP 2020-2023 - justering ny organisation
 191128  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - justering ny organisation
 §234 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 

Justering
 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-förslag)
 191028  REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0 

(KS-förslag)
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0 (KS-

förslag)
 Förslag från KF-presidium om revisionens budget
 §296 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - 

Justering
 Cesam 191030
 Cesam 191104
 Budgetberedningens förslag Nya eller förändrade taxor inför 2020
 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
 2 Taxa måltider vid dagcentraler
 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
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 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
 4 Plan- och byggtaxa 2020
 5 Taxa arrende - andra nyttjanderäter 2020
 6 Renhållningstaxa 2020
 7 VAtaxa 2020
 7a VAtaxa 2020 bilaga
 8 Taxor BUN
 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
 9 Förslag på förändringar taxor ANN
 Jämförelse taxor SBN (2019-11-05)
 Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
 Justering Omsorgsnämnden
 Justering Barn- och ungdomsnämnden
 Nyttt ställningstagande - Mobila teamet (BUN)
 Nyttt ställningstagande - Rekryterare (KS)
 Nyttt ställningstagande - Socialsekreterare (ANN)
 Nyttt ställningstagande - Uppgradering Office 365 (KS)
 Nyttt ställningstagande - Första insatsperson (FIP) (RN)
 Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
 Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med 

Hallandstrafiken
 Barn- och ungdomsnämnden: Riktlinjer skolskjuts 2018
 Nytt ställdningstagande: Utvärdering mobila teamet BUK
 Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola

5 Återremiss: Investeringsprojekt "Hylte rustar för 
framtiden" (2019 KS0490)
Beslutsunderlag

 §192 KF Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
 §235 KS Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
 Yrkande Hylte rustar för framtiden

6 Återremiss: Investeringsbudget 2020-2023 (2019 
KS0450)
Beslutsunderlag

 §193 KF Investeringsbudget 2020-2023
 §236 KS Investeringsbudget 2020-2023
 §297 KSAU Investeringsbudget 2020-2023
 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
 Begäran investeringar Omsorgsnämnden
 Begäran investeringar Samhällsbyggnadsnämnden
 Begäran investeringar Barn- och ungdomsnämnden
 Begäran investeringar Arbets- och näringslivsnämnden

7 Bordlagt ärende: Fortsättning av investeringsstopp (2019 
KS0001)
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Beslutsunderlag
 §199 KF Fortsättning av investeringsstopp
 §247 KS Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp
 §320 KSAU Fortsättning av investering-, inköps-, övertids- och 

anställningsstopp
 §45 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - 

Besparingsåtgärder

4 (4)



1  Val av justerare
2019 KS0008

Beslutsunderlag
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2  Godkännande av ärendelista
2019 KS0009

Beslutsunderlag
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3  Återremiss: Organisationsförändring
2019 KS0467

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§190

Organisationsförändring 
(2019 KS0467)

Beslut
Ärendet återremitteras för att tjänstepersonsorganisationen ska få utreda förslaget om 
organisationsförändring rörande kompetenscentrum och personalutskottet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2019 att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde tagit fram förslag på 
reviderade reglementen för arbets- och näringslivsnämnden, omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt arbetsordningen för nämnder och 
styrelser.

Handlingar i ärendet
 §261 KS Organisationsförändring
 §295 KSAU Organisationsförändring
 Utredning IFO samlad under en nämnd
 Samverkansprotokoll + konsekvensbeskrivningar Organisationsförändring
 Reglemente Arbets- och näringslivsnämnden
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Reglemente Barn- och ungdomsnämnden
 Arbetsordning för nämnder och styrelser
 Reglemente Omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglemente för arbets- och 
näringslivsnämnden (kultur- och folkhälsonämnden), barn- och ungdomsnämnden, 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt arbetsordning för nämnder och styrelser. 
Reglementena börjar gälla 1 januari 2020.
 
Socialtjänstlagen behöver läggas till arbets- och näringsnämndens reglemente under § 1.
 
Barn- och ungdomsnämnden tas bort under § 3 Samverkan i arbets- och näringslivsnämndens 
och omsorgsnämnden, samt ta bort punkten ur barn- och ungdomsnämnden.
 
Protokollet anses omedelbart justerat.

Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Lennart 
Ohlsson (C), Göran Edberg (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Maria Hedin (S), Birgitta Årzén 
(S),
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Maria Hedin (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anna Roos (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att tjänstepersonsorganisationen ska få 
utreda förslaget om organisationsförändring rörande kompetenscentrum och personalutskottet.
 
Anna Roos (C) yrkar att gymnasiesärskolan ska lägga till i arbets- och näringslivsnämndens 
reglemente samt att lägga till Lagen om vård av missbrukare (LVM) tillsammans med lagen 
om omhändertagande av unga (LVU) i arbets- och näringslivsnämndens reglemente. 
 
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om 
återremiss.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på förslaget om personalutskott.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska återremitteras genom en minoritetsåterremiss.
 
Reservation
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S), 
Bengt-Åke Torhall (L), Birgitta Årzén (S), Lirim Mazreku (KV), Lisa Mogren (V), Abdiasiis 
Dahir (S), Per-Yngve Bengtsson (S), Johan Fahlén (S), Ann-Christin Wendpaap, Göran 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Edberg (S), Gunnel Johansson (S), Agneta Johansson (L), Roger Andersson (S), Tommy 
Edenholm (KV), Monika Albrecht (S), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Hanna Arvidsson 
(S) och Micael Arnström (S) reserverar till sig till förmån för kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos lämnar följande protokollsanteckning: 
Gällande behandlingen av ärendet yrkade jag, med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) 
och Stina Isaksson (SD), att återremittera de att-satser som handlar om 
Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen/SFI och personalutskottet. I övrigt ställer vi oss bakom 
KSAUs förslag till beslut. Vi hävdar att en bör kunna besluta kring varje att-sats och då de är 
självständiga och inte påverkar varandra.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§261

Organisationsförändring 
(2019 KS0467)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglemente för arbets- och 
näringslivsnämnden (kultur- och folkhälsonämnden), barn- och ungdomsnämnden, 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt arbetsordning för nämnder och styrelser. 
Reglementena börjar gälla 1 januari 2020.
 
Socialtjänstlagen behöver läggas till arbets- och näringsnämndens reglemente under § 1.
 
Barn- och ungdomsnämnden tas bort under § 3 Samverkan i arbets- och näringslivsnämndens 
och omsorgsnämnden, samt ta bort punkten ur barn- och ungdomsnämnden.
 
Protokollet anses omedelbart justerat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2019 att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde tagit fram förslag på 
reviderade reglementen för arbets- och näringslivsnämnden, omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt arbetsordningen för nämnder och 
styrelser.

Handlingar i ärendet
 §295 KSAU Organisationsförändring
 Utredning IFO samlad under en nämnd
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Samverkansprotokoll + konsekvensbeskrivningar Organisationsförändring
 Reglemente Arbets- och näringslivsnämnden
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Reglemente Barn- och ungdomsnämnden
 Reglemente Omsorgsnämnden
 Arbetsordning för nämnder och styrelser

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på revidering av 
reglementena utefter organisationsförändringen.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med : Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglemente för arbets- och 
näringslivsnämnden (kultur- och folkhälsonämnden), barn- och ungdomsnämnden, 
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt arbetsordning för nämnder och styrelser. 
Reglementerna börjar gälla 1 januari 2020. 
 
Anna Roos (C) yrkar: Ärendet ska återremitteras för att tjänstepersonsorganisationen ska få 
utreda förslaget om organisationsförändring rörande kompetenscentrum och 
personalutskottet. 
 
Anna Roos (C) yrkar: Socialtjänstlagen behöver läggas till arbets- och näringsnämndens 
reglemente under § 1.
 
Anna Roos (C) yrkar: Barn- och ungdomsnämnden tas bort under § 3 Samverkan i arbets- 
och näringslivsnämndens och omsorgsnämnden, samt ta bort punkten ur barn- och 
ungdomsnämnden.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkanden.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om återremiss.
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut samt till Ronny 
Löfquists tilläggsyrkande.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Anna Roos yrkanden om reglementen.
 
Sammanträdet ajourneras 13:45 - 14:00.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordförande finner ärendet ska avgöras idag.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos två yrkanden om 
förändringar i reglementena. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:  
Gällande behandlingen av ärendet yrkade jag, med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson (M) 
och Stina Isaksson (SD), att återremittera de att-satser som handlar om 
Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen/SFI och personalutskottet. I övrigt ställer vi oss bakom 
KSAUs förslag till beslut. Vi hävdar att en bör kunna besluta kring varje att-sats och då de är 
självständiga och inte påverkar varandra.
 

3 (3)13 (64)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §295
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§295

Organisationsförändring 
(2019 KS0467)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på revidering av 
reglementena utefter organisationsförändringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2019 att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden. 
Den utredningen har skickats med till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Utredning IFO samlad under en nämnd

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyreslen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium. 
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan. 
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på revidering av 
reglementena utefter organisationsförändringen. 
 

Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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j££HYLTE
Kommunledningskontoret

Delegeringsbeslut
2019-12-04 
Dnr :2019 KS0467

1 (1)

Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut Remiss Organisationsförändring

Beslut
Ärendet om förändrad organisation skickas till arbets- och näringslivsnämnden samt barn- och 
ungdomsnämnden. Nämnderna ska yttra sig om de förändringar som berör nämnden.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 13 december 2019.

Detta beslut tas med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning, punkt 1.1.

Ärendet
Det finns förslag på en förändrad organisation. De nämnder som berörs av organisationsförändringen 
bereds möjlighet att yttra sig om de föreslagna förändringarna..

\

Ronny Löfquist
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:

Hylte kommun 
Kommunledningskontoret

Storgatan 8 
314 80 Hyltebruk

Tel 0345-180 00 kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434-4354
Plusgiro 10 5360 -2
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Utredning 

IFO (individ och familjeomsorg) 
samlad under en nämnd
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Inledning..................................................................................................................................................3
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Inledning 

Uppdrag
Den 9 april beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn och unga till arbets- och näringslivsnämnden. 

Bakgrund
Under 2005 och 2006 beslutade Hylte kommun om en ny nämnds- och förvaltningsstruktur, 
vilken innebar färre nämnder och starkare fokus på målgrupp för respektive nämnd. IFO-
verksamheten flyttades från dåvarande socialnämnden till barn- och ungdomsnämnden och 
arbets- och näringslivsnämnden. Socialnämnden blev mindre och bytte namn till 
omsorgsnämnden. Organisationsförändringen var helt genomförd till den 1 januari 2007. 
Omsorgsnämnden blev mindre och lättare att överskåda. Nämnden hade haft stora underskott 
under lång tid men efter organisationsförändringen så har nämnden haft betydligt lättare att 
klara sitt uppdrag inom befintlig ram. IFO barn och unga bildade en familjecentral 
tillsammans med elevhälsan och stärkte sitt samarbete med skolan. IFO vuxen blev en enhet 
tillsammans med arbetsmarknadsenheten och fick ett större fokus mot arbetsmarknaden. IFO 
hade haft problem under flera år med styrning och ledning samt personalförsörjning. Vid 
tillsyner av verksamheten hade det vid flera tillfällen riktats allvarlig kritik. Efter 
organisationsförändringen så skedde en mycket positiv utveckling och verksamheten 
utvecklades till en betydligt mer professionell socialtjänst samtidigt som kostnaderna sänktes. 

Under de senaste åren har dock socialtjänstens uppdrag blivit större och mer komplext 
samtidigt som familjecentralen inte kan sägas existera på samma sätt som 2007. 
Arbetsmarknadsenhetens koppling är fortfarande stark till IFO vuxen men enheterna är idag 
inte längre möjliga att samlokalisera under samma chef på grund av både ökad komplexitet 
och verksamheternas storlek. Behovet av en mer samlad socialtjänst har också ökat. Barn- och 
ungdomsnämnden har också fått ett utökat uppdrag jämfört med 2007 då vuxenutbildningen 
har tillförts samtidigt som studieförberedande programmet har gått från bestå av någon 
enstaka individ till en betydande verksamhet. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska 
situation påminner till stor del om den som socialnämnden hade före 2007.

Nuläge
Hylte kommun har i grunden en väl fungerande socialtjänst men den har samtidigt stora 
utmaningar. Inom bägge enheterna ser man ett ökat tryck och en större komplexitet i 
ärendena. På grund av ökade kostnader för externa placeringar så har enheterna stora 
underskott. Det har också tidvis funnits behov av hyra in konsulter vid personalbrist inom 
främst delen som rör sig kring handläggning inom vård och behandling.  Det har också 
påbörjats ett arbete för att kunna utveckla mer ”hemmaplanslösningar”. Inom barn och unga 
har man tagit hem flera externa placeringar för att i stället bedriva dem i egen regi. Totalt har 
enheterna tillsammans 40 anställda varav 25 tillhör IFO barn och ungas verksamhet.
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Verksamhetsbeskrivning - IFO barn och unga 

Barnutredning och öppenvård
Mottagning av orosanmälningar samt förhandsbedömningar hanteras av 1:e socialsekreterare. 
De anmälningar som leder till utredning fördelas till barnutredarna. Barnutredargruppen 
består av fem heltidsanställda socialsekreterare samt en timanställd socialsekreterare på cirka 
60 %. En av socialsekreterarna är även systemansvarig för verksamhetssystemet Treserva 
samt för inrapportering av statistik från Treserva till Socialstyrelsen och Kolada. I 
öppenvårdsgruppen finns tre familjebehandlare, en fältsekreterare samt en 
ungdomsbehandlare. 

Öppen förskola 
En heltidsanställd förskollärare. Öppna förskolan är öppen fem dagar i veckan. På 
tisdagsförmiddagar är det gruppverksamhet, Lindan. Lindan vänder sig till föräldrar som har 
behov av särskilt stöd till exempel unga föräldrar eller föräldrar med problematisk 
livssituation. På Lindan jobbar förskollärare, socialpedagog och BVC sjuksköterska i ett team. 
En annan gruppverksamhet är föräldragrupp i vägledande samspel ICDP. Den leds av öppna 
förskolans förskollärare samt en specialpedagog.  

Ensamkommande, familjehem samt familjerätt
Här finns en 1:e socialsekreterare som arbetsleder socialsekreterarna som handlägger de 
ensamkommande barnen, socialsekreterare för familjerätten, socialsekreterare som utreder 
familjehemmen, socialsekreterarna som har hand om de familjehemsplacerade barnen samt 
administrationen. 1:e socialsekreterare bistår även med vårdnad- boende och 
umgängesutredningar och familjehemsutredningar enligt Kälvestensmodellen. 
Familjerådgivningen upphandlas av Halmstad kommun då det är lagstadgad verksamhet och 
svårt att tillhandahålla ensamt av en liten kommun.

Stödboendet Lotsen
Den finns en gruppledare som ansvarar för det löpande arbetet på stödboendet Lotsen. 
Gruppledaren har också ett utökat ansvar i form av att genomföra lämplighetsbedömningar 
samt in- och utskrivningar av ungdomar. Lotsen har i dagsläget tillstånd att ta emot 11 
ungdomar 16-20 år både pojkar och flickor. Utöver arbetsledare har Lotsen tre 
heltidsanställda ungdomskonsulenter som arbetar schemalagd tid kvällar och helger.

Mobila teamet
Teamet är ett projekt med två heltidsanställda beteendevetare. De arbetar med insatser till 
ungdomar efter uppdragsförfrågan från rektorer och specialpedagoger. De arbetar även med 
biståndsbedömda insatser utifrån uppdrag från socialsekreterarna.  

Inom enheten IFO barn och unga finns också en administratör som stöd.
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Verksamhetsbeskrivning - IFO vuxen 

Ekonomiskt bistånd
Det finns en 1:e socialsekreterare som fördelar ut ärenden och handleder socialsekreterarna 
inom ekonomiskt bistånd. Gruppen handlägger försörjningsstöd och andra former av 
ekonomiskt bistånd. Kontaktpersonsutredningar och dödsboanmälan hanteras också av 
gruppen.  Det har under 2019 varit sju socialsekreterare som arbetat med ekonomiskt bistånd 
och under 2020 kommer det att minskas till sex. Skuldrådgivning sköts på deltid av annan 
personal på kontoret.

Missbruk och våld i nära relation
Det finns en 1:e socialsekreterare som fördelar ut ärenden och handleder medarbetarna inom 
missbruk och våld i nära relation. Här arbetar det två socialsekreterare och en 
beroendeterapeut. Hylte samverkar kring öppenvård med Halmstad, Laholm och Region 
Halland för att ha en fungerande behandlingskedja mellan kommun och region som ska leda 
till bättre vård för personer med missbruks- och beroendeproblematik. I nuläget är denna 
enhet stationerad på Bergsgatan i Halmstad. I teamet ingår en läkare, psykolog, sjuksköterskor 
samt representant från varje kommun. I teamet är Hylte representerad av en 1:e 
socialsekreterare och träffarna är regelbundna. 

Integration
Sedan den 1 april 2019 ansvarar IFO vuxen för myndighetssidan inom integration. Det är två 
integrationshandläggare som arbetar med mottagande och ekonomiskt bistånd till nyanlända. 
De handleds i ärenden av 1:e socialsekreteraren för ekonomiskt bistånd. 

Inom enheten IFO vuxen finns också en administratör som stöd.

Befintlig samverkan över kontorsgränser
De delar som arbetar med socialtjänst inom barn- och ungdomskontoret, arbets- och 
näringslivskontoret samt omsorgskontoret har påbörjat ett projekt för att starta en gemensam 
öppenvård där socialtjänstens alla verksamheter samverkar. Tanken är att personalen ska 
arbeta mer tätt ihop och ha ärenden gemensamt över gränserna. Hylte kommuns totala 
öppenvård består idag av cirka 15 medarbetare med olika kompetens: boendestödjare, 
socialpedagog, fältsekreterare, beteendevetare, socionom, beroendeterapeut m.fl. Deras 
uppdrag kommer från handläggarna på respektive kontor. Boendestödjarna som 
organisatoriskt ligger under omsorgskontoret får uppdrag från både omsorgskontoret och IFO 
vuxen. En gemensam öppenvård skapar ett helhetstänk kring individ och familj.

Som ett ytterligare led i samverkan mellan kommunens socialtjänst har det startats upp ett 
Konsultationsteam som består av erfarna socialtjänsthandläggare från varje kontor, första 
socialsekreterare samt kurator från elevhälsan. Teamet träffas varannan månad, handläggare, 
rektorer samt medarbetare vid elevhälsan har anmält ärenden där det finns behov av insatser 
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från fler än ett kontor. Det har både varit ärenden där samtycke har inhämtats från den 
enskilde samt ärenden som varit avidentifierade för en mer övergripande dialog. Det är 
positivt att kunna ha en dialog om ett ärende för att tillsammans kunna hitta lösningar utifrån 
olika professioner och lagutrymmen. Det är ett bra forum som gagnar den enskilde.

De tre kontoren har även Frukostmöten för att lära känna varandra och informera varandra om 
varandras verksamheter. 

För att få en samsyn och kunna lyfta gemensamma utvecklingsfrågor har man regelbundna 
möten för enhetscheferna för IFO barn och unga, IFO vuxen samt myndighets- och 
kvalitetsenheten. Utöver detta träffas de tre enhetscheferna tillsammans med de tre 
kontorscheferna 4 ggr/år. Dessa möten leds av en kontorsgemensam kvalitetsutvecklare som 
är placerad på arbets- och näringslivskontoret. 

Under våren har uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete påbörjats. 
Majoriteten av verksamheternas klientprocesser har kartlagts tillsammans med medarbetarna. 
Kopplat till processerna har de rutiner som krävs för att säkra klientkvaliten identifierats och 
kartlagts. Fortsatt strukturerat rutinarbete fortsätter under hösten. Till hösten kommer 
styrdokument kopplas till processerna i ledningssystem.

Det finns också en samverkan i enskilda ärenden där insatser behövs från olika enheter. Den 
samverkan är störst mellan det två IFO-enheterna eftersom de har betydligt fler ärenden som 
behöver insatser från bägge enheterna.

Fördelar och nackdelar med en sammanslagning

Fördelar
Effektivitetsvinster på totalt cirka 1 miljon fördelat på minskat behov av 1:e socialsekreterare 
samt administratörsfunktion. Dessa resurser kommer behövas för att möta ett ökat tryck inom 
missbruk och våld i nära relation.

Barn- och ungdomsnämnden skulle med ett mindre uppdrag kunna fokusera mer på de stora 
utmaningarna som finns inom skolans område.

Minskad sårbarhet gällande personalförsörjning och ledningsfunktioner. Stärkt beredskap för 
akuta situationer.

Socialtjänstkompetens inom alla chefsnivåer samt kollegor på samma nivå inom samma 
verksamhetsområde. 

En mer sammanhållen socialtjänst skulle förenkla kontakten med andra kommuner och övriga 
samverkansorganisationer.
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Förändringen är förankrad i alla led och samtlig personal som utryckt en åsikt är positiv till 
den.

Det finns redan en naturlig samverkan mellan Språkstart och öppna förskolan som skulle 
kunna utvecklas ytterligare.

Det blir en samlad kompetens inom missbruk även för de som är minderåriga.

Nackdelar
Det har gjorts en risk och konsekvensanalys inom IFO barn och unga som ligger till grund för 
de två första tänkbara nackdelarna.

Elevhälsa och IFO barn och unga hamnar inom olika kontor.

Skola och IFO barn och unga hamnar inom olika kontor. 

Arbets- och näringslivsnämndens uppdrag breddas ytterligare och det är redan idag ett brett 
uppdrag.

Slutsatser och rekommendation
Hylte kommun har stora utmaningar framför sig de närmaste åren. I den situationen behövs en 
organisation som ger de bästa möjligheterna för att ta sig an de utmaningarna. De erfarenheter 
vi kan dra av tidigare organisationsförändringar är att de kan vara positivt för barn- och 
ungdomsnämnden att få ett smalare uppdrag som innebär att ett större fokus kan läggas på de 
ekonomiska utmaningar som skolan står inför. Barn- ungdomsnämnden kommer, även om 
IFO barn och unga flyttas till arbets- och näringslivsnämnden, vara kommunens 
volymmässigt största nämnd. Det finns också tydliga samordningsvinster knutna till en 
förändring.  Det finns en mycket positiv inställning på alla nivåer till att genomföra en 
förändring och det riskerar att bli en negativ känsla i organisationen om inte förändringen 
sker. 

Personalförsörjning har varit ett stort problem och en förändring kan göra att sårbarheten 
minskar och de negativa effekterna av personalomsättning dämpas. Det blir en starkare 
ledningsstruktur med en kontorschef och två enhetschefer med IFO-erfarenhet samt 
ytterligare nyckelpersoner med den kompetensen. Det kommer behövas korta beslutsvägar 
och en samsyn kring finansiering om det ska lyckas att bygga upp egna lösningar som 
alternativ till externa placeringar.

Det finns en risk att samverkan med skola och elevhälsa försämras, dock bedöms den risken 
vara relativt liten. Arbets- och näringslivsnämnden får ytterligare bredd men eftersom 
verksamheten som tillförs är närbesläktad med befintlig verksamhet så bedöms det i liten 
utsträckning komplicera nämndens arbete.
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Sammantaget innebär det att det finns mycket som talar för att organisationsförändringen bör 
genomföras. 

Det innebär att följande rekommendation lämnas:

- Att IFO barn och unga i hela sin nuvarande konstellation flyttas till arbets- och 
näringslivsnämnden från och med den 1/1 2020.  

- Att reglementena för respektive nämnd anpassas utifrån organisationsförändringen. 

- Att det snarast sker en lokalöversyn för att skapa förutsättningar för en samlokalisering  
mellan  IFO-enheterna.

- Att IFO-enheterna snarast omfördelar resurserna inom enheterna utifrån de uppgivna 
samordningsvinsterna samt de nya behov som har uppstått.
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Utredning 
Överflytt av kompetenscentrum från barn- och 
ungdomsnämnd till arbets- och 
näringslivsnämnd/kultur- och folkhälsonämnd
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Bakgrund
Kommunstyrelsen den 28:e november 2019 beslutade att föreslå kommunfullmäktige en ny 
organisation för Hylte kommun. I förslaget fanns bland annat att kommunens 
kompetenscentrum i sin helhet ska överföras från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnen vid årsskiftet 2019/2020. Förslaget innehöll även:

 Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

 Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till 
kommunstyrelsen.

 Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och
 näringslivsnämnden.
 Arbets- och näringslivsnämnden byter namn till kultur- och folkhälsonämnden (KFN)
 Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
 Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående 

kulturutredningen om Forum breddas för att även innefatta kulturskolan.

Vid kommunfullmäktiges möte den 28:e november minoritetsåterremitterades ärendet rörande 
organisationsförändring. Återremissen grundades i begäran om en utredning rörande 
kompetenscentrum samt en utredning rörande kommunens personalutskott. 

I denna utredning beskrivs inledningsvis kommunens nuvarande organisation och hur det sett 
ut bakåt i tiden, innehållet i kompetenscentrum med en fördjupad förklaring om vad 
vuxenutbildning är samt hur övriga halländska kommuner har organiserat sig. Utredningen 
avslutas med en sammanfattande bedömning.

Nuvarande organisation
Kompetenscentrum är idag placerat under barn- och ungdomsnämndes verksamhet. 
Vuxenutbildningen har varit en del av nämnden sedan årsskiftet 2011/2012 då den överfördes 
från arbets- och näringslivsnämnden. Dåvarande lärcentrum var under perioden 2007-2011 
placerad på arbets- och näringslivsnämnden efter att kommunen genomfört en större 
organisationsförändring. Argumentationen som framfördes vid organisationsförändringen 
2007 grundade sig bland annat i kopplingen mellan arbete och socialtjänst för de individer 
som har sämst förutsättningar. Vid organisationsförändringen 2011/2012 genomfördes ingen 
utredning utan förslaget var en del i dåvarande majortetens budgetförslag vid 
kommunfullmäktige 16 juni 2011. 

I barn- och ungdomsnämnde finns följande verksamhet: 

 Öppen förskola
 Förskola
 Grundskola
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 Gymnasieskola
 Vuxenutbildning
 Individ- och familjeomsorg (IFO) barn och unga
 Mobilt team

Barn- och ungdomsnämnden har idag en bred verksamhet som innefattar kommunens 
samtliga pedagogiska personal och många olika lagstiftningar att förhålla sig till. Barn- och 
ungdomsnämnden har också sedan 2017 ett pågående arbete för att få en budget i balans. 

Kompetenscentrum i Hylte kommun
Kompetencentrum i Hylte kommun ansvarar för vuxenutbildning, studie- och 
yrkesvägledning samt gymnasieskola. På gymnasienivå i Hylte kommun finns endast 
möjlighet att läsa Introduktionsprogrammet (IM). Introduktionsprogrammet vänder sig till 
elever som inte har behörighet till att läsa ett nationellt gymnasieprogram. För elever med 
behörighet erbjuds det andra gymnasieutbildningar i Halland och Gislaveds kommun som 
Hylte ersätter utförande kommuner med interkommunala ersättningar. 

Vuxenutbildning är ett brett begrepp som kan sägas innefatta såväl kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som universitets- och högskoleutbildningar 
samt Yrkeshögskolans (YH) och folkhögskolornas samtliga utbildningar. Kommunernas 
vuxenutbildning består av skolformerna kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild 
utbildning för vuxna (särvux). Komvux består i sin tur av kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare (sfi), kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och på 
gymnasial nivå. Sfi var fram till 1 juli 2016 en egen skolform.1

Hylte kommuns vuxenutbildning erbjuder flera olika program och kurser som medborgare i 
Hylte kommun möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling. Kommunen erbjuder: 

 Gymnasial vuxenutbildning
 Svenska för invandare (sfi)
 Vård- och omsorgsutbildning
 Barn- och fritidsutbildning
 Yrkesvux
 Lärvux

Den 1 januari 2018, i samband med att regelverket kring det nya etableringsprogrammet 
trädde i kraft, infördes utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i 
etableringsprogrammet. Utbildningsplikten innebär att personer i etableringsprogrammet som 

1 h file://fssrv001/UserData/EMGR001/Desktop/pa-vag--mot-starkt-kvalitet-och-likvardighet-inom-komvux-for-
elever-med-svenska-som-andrasprak.pdf sid 29

29 (64)

https://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarforvuxna/gymnasialvuxenutbildning.4.4dea5f6315c3712abee12cf.html
https://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarforvuxna/svenskaforinvandraresfi.4.4dea5f6315c3712abee12d9.html
https://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarforvuxna/vardochomsorgsutbildning.4.4dea5f6315c3712abee12ed.html
https://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarforvuxna/barnochfritidsutbildning.4.4dea5f6315c3712abee12f7.html
https://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarforvuxna/yrkesvux.4.4dea5f6315c3712abee1301.html
https://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning/utbildningarforvuxna/larvux.4.4dea5f6315c3712abee130b.html
file://fssrv001/UserData/EMGR001/Desktop/pa-vag--mot-starkt-kvalitet-och-likvardighet-inom-komvux-for-elever-med-svenska-som-andrasprak.pdf
file://fssrv001/UserData/EMGR001/Desktop/pa-vag--mot-starkt-kvalitet-och-likvardighet-inom-komvux-for-elever-med-svenska-som-andrasprak.pdf


har kort utbildning och därför inte kan matchas mot arbete under tiden i programmet, ska 
närma sig arbetsmarknaden genom att ta del av reguljär utbildning, svenska för invandrare 
samt samhällsorientering.2 Kompetenscentrum ansvarar för utbildningsplikten och får 
individer anvisade från Arbetsförmedling.

Omvärldsbevakning 

Nedläggning av arbetsförmedlingens kontor i Hyltebruk
Arbetsförmedlingen har fram till och med hösten 2019 haft ett arbetsförmedlingskontor 
placerat i centrala Hyltebruk. I samband med Arbetsförmedlingens organisationsförändring 
lades kontoret ned. Kommunen har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen där både 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet spelar en viktig roll. I oktober 2019 har Hylte 
kommun 500 arbetslösa individer eller individer som är i åtgärder. Av dessa är 384 
utlandsfödda.3

En förändring i arbetsförmedlingens uppdrag kan komma att ställa krav på ett ökat 
engagemang från kommunens sida för att kunna möta medborgarnas behov av insatser. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har inkommit med en skrivelse till 
Arbetsförmedlingen där de bland annat lyfter upp att staten har det arbetsmarknadspolitiska 
ansvaret och att uppgifter inte övervältras på kommuner och regioner utan uppdrag och 
ekonomisk kompensation vilket det finns en oro inför. De lyfter också upp att arbetssökande 
och arbetsgivare ska garanteras ett kvalitativt stöd och likvärdig service över hela landet som 
leder till minskad arbetslöshet och bättre kompetensförsörjning.4

Under december 2019 pågår diskussioner på riksdagsnivå rörande Arbetsförmedlingens 
framtida organisation. 

Organisation övriga halländska kommuner

Kungsbacka
Kungsbacka kommun har en nämnd som heter gymnasium & arbetsmarknad. Nämnden 
ansvarar för planering, utveckling och drift av kommunens:

 Gymnasieskola, gymnasiesärskola
 yrkeshögskola

2 https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017820-om-
etableringsinsatser-for_sfs-2017-820
3 
http://qvs12ext.ams.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=extern%5Cmstatplus_extern.qvw&host=QVS%40
w001765&anonymous=true%20&select=StartTrigger,1
4 
https://skr.se/download/18.7cd16ace16c8d66c86863cb9/1565955744587/20190815%20till%20AFs%20Partsr%
C3%A5d.pdf
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 vuxenutbildning
 studie- och yrkesvägledning
 kommunens arbetslivsenhet
 försörjningsstöd
 etablering av nyanlända

Varberg
Varbergs kommun har sedan 1 januari 2019 en nämnd som heter utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Nämnden ansvarar för:

 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, KAA och lärvux
 Campus Varberg och Alexandersoninstitutet
 Vuxenutbildningen
 Studie- och karriärcentrum
 Integrationsenheten
 Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)

Falkenberg
Falkenbergs kommuns vuxenutbildning är placerad under kommunstyrelsen. Även 
kommunens arbetsmarknadsenhet är placerad under kommunstyrelsen. 

Halmstad 
Halmstad kommun har en nämnd som heter utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Inom 
ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter:

 gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar
 kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år
 grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för 

invandrare (sfi)
 planera, upphandla, beställa och kvalitetssäkra individuell 

och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning
 bedriva uppdragsutbildning
 infrastrukturen för vuxnas lärande
 de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i 

de utbildningsformer som nämnden är huvudman för
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 daglig verksamhet för funktionshindrade
 ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder 

inom nämndens ansvarsområde
 mottagning och introduktion av flyktingar
 tolkförmedling
 ekonomiskt bistånd

31 (64)



 dödsboanmälan

Laholm
Laholms kommun har en nämnd som heter kultur- och utvecklingsnämnden. Nämnden 
ansvarar för:

 Fritid - Folkhälsocentrum, idrotts- och motionsanläggningar, Aktivitetshuset på 
Campus och fritidsgårdar.

 Kultur - Teckningsmuseet, Laholms Teater, Gamla Krukmakeriet, den offentliga 
konsten, Lugnarohögen och övriga kulturminnen.

 Turism- och destinationsutveckling - Turistbyrån och visitlaholm.se.
 Bibliotek - Laholms stadsbibliotek, filialbibliotek, skolbibliotek och bokbuss.
 Gymnasieutbildning - det egna gymnasiet Osbeck såväl som gymnasiesärskola och 

gymnasieutbildning på annan ort.
 Vuxenutbildning - alla former av vuxenutbildning samt sfi.  
 Kulturskola - olika utbildningsinriktningar från klassiska instrument till animation.   
 JobbLaholm & Vägledningscentrum - coaching, rådgivning och individuellt stöd i 

samarbete med andra myndigheter för att hjälpa personer vidare till arbete eller 
studier.    

 JobbCenter & Daglig verksamhet - arbetsträning respektive arbete till de som 
utvecklar sig för att gå vidare till nya jobb eller har rätt till stöd inom LSS.

 Integration - flyktingmottagning, samhällsorientering och andra insatser för 
nyanlända.

SOU ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden”
Vuxenutbildning har i allt högre grad har blivit ett arbetsmarknadspolitiskt instrument men 
också vikten av att kunna ge individer sammanhållna insatser. Det går bland annat att läsa i 
den statliga offentliga utredningen ” En andra och en annan chans – ett komvux i tiden” 5 
Genom att arbetsmarknadsenheten och kompetenscentrum är placerade under samma nämnd 
ges möjlighet för en ökad samverkan. Konjunkturinstitutet skrev i sin rapport i oktober 2019 
att den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar 
gradvis ut i år och blir balanserad nästa år.6 En avmattningsfas i konjunkturläget kommer 
innebära att fler individer kommer vara i behov av såväl praktiska arbetsmarkandsinsatser 
som vuxenutbildning.

Utgångspunkter inför organisationsförändring 
Tjänsteorganisationen har tillsammans med de fackliga organisationerna genomfört en risk- 
och konsekvensanalys som återfinns som bilaga. Det som lyfts upp under är bland annat 

5 https://www.regeringen.se/4a57d7/contentassets/d2112ee65999452b937573e1c91bc9d9/en-andra-och-en-
annan-chans-ett-komvux-i-tiden.pdf
6 https://www.konj.se/download/18.2ce76e1a16d62eaa0d2e7592/1573199236573/KLOkt2019_webb.pdf
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stödfunktioner, GDPR-hantering och stress vid en ökad arbetsbelastning. Risk- och 
konsekvensanalysen har också beskrivit åtgärder som behöver genomföras vid ett beslut.

En invändning som framförts gentemot förslaget, är inte förslaget som sådant utan när i tid det 
sker. Att överföra kompetenscentrum senare kan ge verksamheterna möjlighet att planera och 
strukturera övergången och det ger också möjlighet för skapa en tydlig struktur för ett fortsatt 
kollegialt lärande mellan samtlig pedagogisk personal i kommunen. Om överföring av 
kompetenscentrum ska ske senare kan det antingen ske under pågåendebudgetår eller vid 
nästa årsskifte. Att överföra kompetenscentrum och övriga förslag under pågående 
budgetperiod är utmanade utifrån två perspektiv, dels utifrån de administrera utmaningar som 
tillkommer men också vid eventuella budgetunderskott och hur dessa underskott då ska 
fördelas. Att överföra vid nästkommande årskifte är ett politiskt ställningstagande som 
utredningen inte tar ställning till.

Det förslag som presenterats gäller överflytt av hela kompetenscentrum. Det gör att endast 
rektorn/gymnasiechefen kommer att få en förändring gällande chefskap. Övriga medarbetare 
kommer få en förändrad kontorstillhörighet men ingen förändring gällande chef eller 
arbetsplats. Det gör att förändringen för de allra flesta inte kommer bli så stor. Däremot finns 
behov av att säkerställa att de relationer som idag finns med övriga medarbetare på barn- och 
ungdomskontoret.

I organisationsförändringen föreslås näringslivsfrågorna inordnas under kommunstyrelsens 
och dess tillväxtutskott. Tjänsteorganisationen behöver säkerställa att kopplingen mellan 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och näringslivskontakter samverkar på ett fullgott 
sätt. 

Sammanfattande bedömning
Hylte kommun har ett behov av att öka samverkan i hela kommunen för att på ett effektivt sätt 
kunna använda sina skattemedel. Att samordna arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinatser 
kan vara en väg för en organisation där individens behov ställs i fokus. Som utredningen visar 
har även övriga kommuner i Halland också valt att organisera sig på samma sätt.  Det finns en 
stor acceptans för förändringen i organisationen, då de fackliga företrädarna inte har motsatt 
sig en organisationsförändring. 

Att Hylte kommun kan samordna såväl utbildning som insatser med försörjningsstöd kan 
komma att underlätta både för individens väg till egenförsörjning och för kommunens 
försörjningsstöd. I Hylte kommun har idag ökande kostnader för försörjningsstöd. En 
avmattningsfas i konjunkturläget kommer innebära att fler individer kommer vara i behov av 
såväl praktiska arbetsmarkandsinsatser som vuxenutbildning.

Barn- och ungdomsnämnden har idag 43 % av kommunens totala budget och ska leverera 
såväl förskola, grundskola som vuxenutbildning. Det är ett stort och brett uppdrag. Nämnden 
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har sedan 2017 ett omställningsarbete för att få en budget i balans. Genom att överföra 
kompetenscentrum men också övriga förslag skapar utrymme för nämnden att fokusera på 
kommunens för- och grundskoleverksamet.
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Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare 2019-12-03
Tfn: 0345-180 49
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen
2019 KS0467

Ärendebeskrivning Personalutskott 

Bakgrund
Kommunstyrelsen har idag två utskott: arbetsutskott och tillväxtutskott. I förslaget på 
organisationsförändring som den politiska majoriteten Framtid Hylte presenterade i oktober 
2019 finns det förslag på att göra personalutskottet som ett fristående utskott och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium. Idag är kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 28 november beslutade fullmäktige att återremittera 
ärendet för att tjänstepersonorganisationen ska utreda förslaget. I detta dokument beskrivs hur 
kommunledningskontoret ser på hur det förändrade personalutskottet skulle fungera rent 
praktiskt, vilka fördelar och nackdelar som finns samt hur det ser ut i andra kommuner.  

Protokoll och kallelse
Kommunledningskontorets tanke är att kallelser till personalutskottet kommer att skickas ut på 
samma sätt som till arbetsutskottet och tillväxtutskottet. Hur kallelser ser ut och hur de ska 
skickas ut styrs av arbetsordningen för nämnder och styrelser. 

Kommunledningskontoret föreslår att hela kommunstyrelsen har tillgång till personalutskottets 
instans i kommunens mötesapp. Detta eftersom instansen föreslås vara ett beredande utskott 
till kommunstyrelsen. En del av de ärenden som personalutskottet kommer behandla rör 
enskilda individer, och dessa hanteras inte i mötesappen eftersom ärendena ofta omfattas av 
sekretess. 

Eftersom det ska tas formella beslut behöver det vara beslutsprotokoll från personalutskottets 
sammanträden. Dessa protokoll bör publiceras på kommunens hemsida. Är det 
delegeringsbeslut som personalutskottet tar ska dessa redovisas för kommunstyrelsen som 
delegeringsbeslut på styrelsens nästkommande sammanträde.  

Vilka ärenden kan tas upp i personalutskottet?
De ärenden som kommunledningskontoret ser kommer behandlas i personalutskottet är de 
ärenden som rör kommunens roll som arbetsgivare. De ärenden som rör personalfrågor som 
ska vidare till kommunstyrelsen ska beredas av personalutskottet.  

Utöver de beredande ärenden bör personalutskottet ta beslut i de ärenden där personalutskottet 
idag har delegering från kommunstyrelsen att hantera. Det kan också vara ärenden där 
personalchefen har delegering, men där det kan finnas delar i ärendet som gör att 
personalchefen vill lyfta beslutet en nivå högre i hierarkin. 



2 (3)

I de riktlinjer som har antagits för det pågående anställningsstoppet är det personalutskottet 
som beslutar om eventuella undantag.

Utöver dessa ärenden är det ett antal informationsärenden, t.ex. om lönerörelsen och hur 
projektet ”Rätt till heltid” fortgår som kan vara aktuella. 

Hur många möten per år?
Det är svårt att i dagsläget se hur många möten per år som personalutskottet kan behöva ha. 
Den politiska majoriteten har annonserat att man vill se ett mer aktivt utskott, och det kan leda 
till att det blir fler möten. Ser man till antalet ärenden som har berört personalutskottet under 
de senaste åren kan det vara bra att personalutskottet har ett schemalagt sammanträde per 
månaden. 

Fördelar och nackdelar med den förändrade organisationen
En fördel med ett separat personalutskott är att personalfrågorna kan få ett större fokus, istället 
för att behöva slåss om tid och utrymme med övriga ärenden i arbetsutskottets dagordning. 
Arbetsgivarrollen blir också tydligare och personalpolitiken lyfts fram. 

En fördel med att det är kommunstyrelsens presidium som föreslås utgöra personalutskott är 
att de träffas regelbundet redan idag, vilket gör att det blir lättare att kalla in dem till extra 
sammanträden om det skulle behövas, t.ex. vid personalärenden som rör individer. Det faktum 
att det saknas ersättare är dock en nackdel eftersom det finns ingen annan person att kalla in 
om någon blir sjuk. Det kan innebära att personalutskottet inte blir fulltaligt, eller till och med 
inte blir beslutsmässiga. 

Det kommer bli mer administration för information- och kanslienheten med ett utskott till, 
med kallelser, protokoll och annan mötesadministration.  

Hur ser det ut i andra kommuner?
Kommunledningskontoret har undersökt hur det ser ut i andra kommuner, och då tittat efter 
kommuner som har separata personalutskott. 

Det finns andra kommuner som har personalutskott som består av 3 personer. Några exempel 
är: 

 Hässleholm
 Laholm
 Mönsterås
 Perstorp
 Örnsköldsvik 

För kommunerna som räknas upp i listan ovan finns det ersättare utsedda, men det finns också 
kommuner där det inte är så. Ett exempel är Falkenbergs kommun där personalutskottet består 
av 3 ledamöter och inga ersättare. Ett annat exempel är Gävle kommun, där deras 
personalutskott visserligen består av 5 ledamöter, men där det saknas ersättare. 

I Gnesta kommun består personalutskottet av kommunstyrelsens presidium, d.v.s. samma 
upplägg som förslaget från Framtid Hylte. 
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I Tierp finns en så kallad förhandlingsdelegation som består av 3 ledamöter, och inga ersättare. 
Förhandlingsdelegeringen har ungefär samma uppdrag som personalutskottet skulle få här i 
Hylte kommun. 

Per Borg Susanne Ohlsson 
Kommundirektör Kommunsekreterare
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Reglemente för Hylte kommun

Arbetsordning för nämnder och styrelser
Sammansättning
§ 1

 Kommunstyrelse 11 ledamöter och 11 ersättare
 Omsorgsnämnd 7 ledamöter och 7 ersättare
 Barn- och ungdomsnämnd 7 ledamöter och 7 ersättare
 Samhällsbyggnadsnämnd 7 ledamöter och 7 ersättare 
 Tillsynsnämnd 3 ledamöter och 3 ersättare 

(kopplad till samhällsbyggnadskontoret)
 Arbets- och näringslivsnämnd 7 ledamöter och 7 ersättare
 Kultur- och folkhälsonämnd 7 ledamöter och 7 ersättare
 Valnämnd 5 ledamöter och 5 ersättare

Ersättarnas tjänstgöring
§ 2
Om en ledamot är hindrad att inställa sig till ett sammanträde eller del av ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet, men har inte förslags- och beslutanderätt.

Ersättare i nämnders och styrelsers utskott som inte tjänstgör har inte rätt att delta vid utskottets 
sammanträden.

§ 3
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra efter ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under 
ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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Inkallande av ersättare
§ 4
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare 
kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§ 5
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Sammanträden
§ 6
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer.

Kallelse
§ 7
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av ärendelista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på ärendelistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annan sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra det.

Ordförande
§ 8
Nämndens ordförande har som uppgift att

- närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens hela förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling och effektivitet 

samt ekonomiska intressen i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder samt
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 

om inte nämnden bestämt något annat
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Justering av protokoll
§ 9
Protokollet justeras av ordföranden för sammanträdet och en ledamot. Kommunstyrelsens 
protokoll justeras av ordföranden och två ledamöter.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den.

Reservation
§ 10
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas på eller i nära anslutning till 
sammanträdet, dock senast innan justering av protokollet äger rum.  

Expediering mm
§ 11 
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.

Styrelsens/nämndernas protokoll publiceras på kommunens hemsida. 

Delgivning
§ 12
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, kontorschef eller annan anställd som 
styrelsen/nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 13
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen/nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kontorschef 
eller annan anställd som styrelsen/nämnden bestämmer.

Delegering
§ 14 
Styrelsen/nämnden får uppdra åt utskott, bestående av ledamöter eller ersättare i styrelsen eller åt 
ledamot eller ersättare eller åt anställd i kommunen att på styrelsens/nämndens vägnar fatta 
beslut i de ärenden eller ärendegrupper som styrelsen/nämnden beslutar.

Uppdrag enligt första stycket får innefatta medgivande för den eller dem som fått visst uppdrag 
att lämna uppdraget vidare till annan person i kommunens tjänst i den omfattning som 
kommunallagen medger.
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Styrelsen/nämnden bestämmer hur beslut som fattas med stöd av uppdraget ska anmälas för 
styrelsen/nämnden.

Det finns bestämmelser i kommunallagen (6 kap 38 §) kring vissa ärenden som inte får 
delegeras. 

Utskott
§ 15
Vad som är skrivet om utskott gäller för följande nämnder och styrelser:

 kommunstyrelse
 barn- och ungdomsnämnd
 omsorgsnämnd
 arbets- och näringslivsnämnd kultur- och folkhälsonämnd
 samhällsbyggnadsnämnd

Inom nämnden och styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
samt personalutskott och tillväxtutskott, består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsens 
personalutskott består av kommunstyrelsens presidium. Övriga arbetsutskott består av 3 
ledamöter och 3 ersättare. I arbetsutskotten ska ordföranden och vice ordföranden ingå.

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av styrelsen/nämnden bland dess ledamöter och ersättare 
för samma tid de invalts i styrelsen/nämnden.

§ 16
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot inte kan tjänstgöra.

Ersättare ska kallas in till tjänstgöring enligt den ordning som styrelsen/nämnden bestämde i 
samband med valet av arbetsutskottet. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast genomföras. 

§ 17
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får 
bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 18
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om 
beredning behövs.

Ordföranden eller kontorschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Beredning
§ 19
Gäller för följande nämnder:

 tillsynsnämnd
Beredningen består av ordförande, vice ordförande, miljöchef och/eller plan/byggchef. 
Beredningen har till uppgift att bereda ärenden till nämnden. Beredningen har inte rätt att fatta 
egna beslut.

 arbets- och näringslivsnämnden kultur- och folkhälsonämnden
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden väljer kulturberedning. 
Kulturberedningen har eget reglemente.

Förtroendevaldas resor och konferenser
§ 20
Beslut om förtroendevaldas resor och konferenser fattas av respektive nämnd.

Personalpolitik 
§ 21
Hylte kommun ska vara anställningsmyndighet.
För de arbetstagare som lyder under styrelsen/nämnden är styrelse/nämnd skyldig att

- ansvara för lönesättning
- sköta förhandlingar enligt MBL, varvid det vid förhandlingar enligt § 14 finns 

rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsens arbetsutskott personalutskott.
- pröva tjänstbarhetsintyg före anställning
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- pröva innehav av bisyssla enligt Allmänna bestämmelser
- bevilja ledighet utöver lagar och avtal enligt KF § 112/91 och KSAU § 288/93 
- bevilja ledighet och ersättning vid utbildning
- besluta om avgångsvederlag för anställd
- bevilja kurser och konferenser utanför Sverige
- anställa och entlediga personal

Självförvaltningsorgan
§ 22
Nämnd/styrelse får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att sköta driften av en viss anläggning 
eller institution.

____________________________________________
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99 
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-11-17 § 82, 2015-03-26 § 7, 2016-11-24 § 147

2019-05-02 § 46, 2019-11-28, § x
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Reglemente för Hylte kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden

Uppgifter enligt speciallagstiftning

§ 1
Barn och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet 
för barn och unga, samt inom förskole- och fritidsverksamheten enligt bestämmelserna i 
skollagen (SL). Nämndens uppgifter omfattar förskole- och fritidsverksamhet, grundskola, 
särskola och skolbarnomsorg och gymnasieskola.

Barn- och ungdomsnämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för 
strukturella, generella och individuella insatser för barn- och ungdom till och med 20 år. Häri 
avses åtgärder och insatser enligt Lag om vård av unga (LVU), samt vissa delar enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Nämndens uppgifter omfattar kommunens ansvar för familjerådgivning, 
individ- och familjeomsorg (IFO Barn och ungdom), samt stödboende för ungdomar (HVB).

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, vilket 
avser studier för vuxna, komvux, särvux, svenska för invandrare samt uppdragsutbildningar.

Barn- och ungdomsnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet och förfogar över.

Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.

Övrig verksamhet

§ 2
Nämnden har också ansvaret för

- Att inom ramen för kulturskolans uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- och 
ungdomskultur

- att inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela stipendier 
ur Hylte kommuns skolfond

- att fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige 
överlämnas till nämnden

Samordning

§ 3
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
samt omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån sitt ansvarsområde att samordna insatser 
som rör barn och unga samt vuxna som har familj. Om sekretess gäller mellan nämnderna kan 
samordning ske först efter att samtycke har lämnats.
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Information

§ 4
Barn- och ungdomsnämnden ska lämna information till allmänheten och näringsidkare om sin 
verksamhet i syfte att underlätta samspelet mellan dessa och nämnden.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 5
Barn- och ungdomsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i kommunens reglementen.

Arbetsformer

§ 6
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser.

Förvaltning

§ 7
Barn- och ungdomsnämndens förvaltning är barn- och ungdomskontoret.

____________________________________
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-03-29 § 8, 2011-11-17 § 82, 2016-03-17 § 9

2016-11-24 § 147, 2019-05-02 § 48, 2019-11-28, § x

54 (64)



   

1(6)

Reglemente för Hylte kommun

Reglemente för kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i 
Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte 
kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ledningsfunktionen
§ 1
Kommunstyrelsen utövar under kommunfullmäktige den övergripande politiska styrningen 
över kommunens totala verksamhet.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling, planering och uppföljning av 
kommunens totala verksamhet och resursutnyttjande.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för att kommunens olika verksamheter bedrivs effektivt 
och i enlighet med fastlagda mål och riktlinjer.

Genom kontinuerlig uppföljning av kommunens olika verksamheter ska kommunstyrelsen 
följa hur resurserna utnyttjas samt förelägga behörigt politiskt organ förslag till åtgärder när 
uppföljningen visar att det är nödvändigt.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger också att leda och samordna bl.a.
- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- tillväxtpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- ansvar för infrastruktur av IT och telefonisystem 
- kommunens strategiska informationsverksamhet 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera 

administrationen
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation
- kommunens internationella arbete
- upphandlingsverksamhet

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
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- den kommunala hälso- och sjukvårdens mål och verka för en god kommunal hälso- och 
sjukvård

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- näringslivspolitiken 
- en god kulturverksamhet i kommunen 
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning ur ett strategiskt och 

infrastrukturellt perspektiv 
- utvecklingen av brukarinflytande 

Styrfunktionen
§ 2
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor 
som inte i lag är förbehållna annan nämnd

- övervaka att de mål och planer för verksamheten och ekonomi som fullmäktige har 
fastställt följs samt att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. Detta gäller främst ändamål, ekonomi och hur uppställda 
direktiv följs men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen  

- ta till vara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsens övergripande verksamheter
Ekonomisk förvaltning
§ 3
Kommunstyrelsen ska ansvara över kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter 
som fullmäktige har beslutat om för detta. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster kommer in och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen ska se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Kommunstyrelsen ansvarar också över övrig ekonomisk förvaltning.

Personalpolitik
§ 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika personalutskott. 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunstyrelsen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bl.a. 
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- utarbeta riktlinjer inom det personalpolitiska området
- utveckla kommunens förslagsverksamhet
- anställa kontorschefer och arbetstagare på särskilt visstidsförordnande 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden mellan kontoren
- besluta om stridsåtgärd
- i övrigt besluta i personalfrågor som inte upptagits i avsnittet om personalpolitik i 

arbetsordning för nämnder och styrelser
- ansvara för det övergripande löneöversynsarbetet.

Inom styrelsen ska det finnas ett personalutskott. Utskottet består av kommunstyrelsens 
presidium. Personalutskottet ska besluta alternativ bereda sådana ärenden som rör 
kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik. Vilka ärenden personalutskottet får 
besluta om styrs av kommunstyrelsens delegeringsordning. 

Tillväxtpolitik
§ 5
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tillväxtpolitik. Tillväxtutskottet är ett 
direktberedande utskott under kommunstyrelsen som bereder och samordnar tillväxtfrågorna.

Tillväxtfrågor

Tillväxtutskottet ska:
- Bereda ärenden som rör kommunens lokala tillväxtstrategi

Strategiska planfrågor

Tillväxtutskottet ska:
- Besluta om yttranden över andra kommuners fördjupade översiktsplaner 
- Bereda ärenden som rör kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner
- Bereda ärenden som rör yttranden över andra kommuners översiktsplaner
- Bereda ärenden som rör detaljplaner som handläggs med utökade planförfaranden
- Bereda ärenden som rör kommunens bostadsförsörjningsprogram
- Ansvara för planprioriteringar

Strategiska markförvarv

Tillväxtutskottet ska:
- Bereda mark och exploateringsärenden.

Strategiska infrastrukturfrågor

Tillväxtutskottet ska:
- Bereda yttranden av principiell betydelse rörande kollektivtrafik och infrastruktur
- Bereda ärenden som rör kommunens handlingsplan för digital infrastruktur. Till exempel 

frågor om samhällsbyggande, fiberutbyggnad och smarta städer.
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- Ansvara för kontakt och dialog med myndigheter såsom Trafikverket i frågor på strategisk 
nivå

- Ansvara för strategiska kollektivtrafikfrågor

Strategiska Turism- och näringslivsfrågor

Tillväxtutskottet ska:
- Bereda ärenden som rör kommunens näringslivstrategi
- Följa utvecklingen av det lokala näringslivet
- Bereda ärenden som rör turism och näringslivsfrågor

Internationella frågor

Tillväxtutskottet ska:
- Bereda internationella frågor och projekt

Hållbarhetsfrågor

Tillväxtutskottet ska:
- Bereda frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Arbetsformer

Tillväxtutskottet samråder med nämnderna kring tillväxtfrågor. Tillväxtutskottet har mandat 
att ge uppdrag till kontoren och begära yttranden från nämnderna. Tillväxtutskottet går under 
samma jurisdiktion som kommunstyrelsen gällande mark-, plan- och exploateringsfrågor.

Kommunråd 
§ 6
Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande ska vara kommunråd.

Kommunråden ska vara tillgängliga för allmänheten och ägna den tid åt uppdraget som är 
motiverat av bestämmelserna i reglemente för ersättning till förtroendevald.

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 7
Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Räddningsnämnden har eget reglemente. 

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som ansvarar för 
räddningstjänsten. 

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden har eget reglemente.
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Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som enligt Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för kommunens krisledning.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i enlighet med arkivlagen (1990:782). Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet 
och förfogar över.

Kommunstyrelsen har ansvar för uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585). 

Övrig verksamhet
§ 8
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för

- kommunens anslagstavla
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen och grafiska profil 
- bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning och byggnation 
- prioritering i planfrågor
- bevakning av kollektivtrafik 
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
- konsumentvägledning 
- samordning av kommunens långsiktiga lokalbehov
- att leda och ansvara för nybyggnadsverksamhet och större ombyggnader av kommunens 

fastigheter
- att främja energihushållning samt leda och samordna den kommunala energiplaneringen
- turism- och näringslivsfrågor 

Dessutom ska kommunstyrelsen avge yttranden 
- enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230) 

Delegering från kommunfullmäktige
§ 9
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden

- uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt 
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit

- köpa, försälja, riva, byta, expropriera (tvångsinlösa) eller, med stöd av plan- och 
bygglagen, lösa in fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt. Detta ska ske inom 
den kostnadsram och de riktlinjer för belopp och villkor i övrigt som kommunfullmäktige 
fastställt. Försäljning av tomter för villabebyggelse ansvarar dock 
samhällsbyggnadsnämnden för. 
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- föra kommunens talan och träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal

- avge yttrande som kommunfullmäktige har som uppgift att svara på, om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen enligt kommunallagen 6 kap § 
38.

- kommunstyrelsen får dock besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige

- utöva den kommunala vetorätten avseende tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap § 4 § 
miljöbalken. 

- godkänna en avvikelse upp till 10 procent (%) mot en investerings budget vid en 
upphandling.

Information
§ 10
Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten och näringsidkare om sin 
verksamhet i syfte att underlätta samspelet mellan dessa och nämnden. 

Arbetsformer
§ 11
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser. 

Ansvar och avrapporteringsskyldighet
§ 12
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i kommunens reglementen.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt, genom utfallsprognoser, rapportera till fullmäktige hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Förvaltning
§ 13
Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret. I mark-, exploaterings- och 
planfrågor är kommunstyrelsens förvaltning samhällsbyggnadskontoret. 
_________________________________________
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-06-20 § 36, 2008-03-27 § 13, 2009-10-01 § 54, 
 2011-11-17 § 82, 2012-04-19 § 30, 2014-06-18 § 28,

2015-03-26 § 7, 2016-11-24 § 147, 2017-04-27 § 67,
2019-03-14 § 24, 2019-11-28 § xx
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Reglemente för Hylte kommun

Reglemente för arbets- och näringslivsnämnden kultur- och 
folkhälsonämnden

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 1
Nämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, 
generella och individuella insatser för vuxna. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter för individ- och familjeomsorg, vilket innefattar 
ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, stöd inom missbruk i enlighet med vad lag säger för 
socialnämnd, hjälp och stöd till personer som upplever våld i nära relationer, åtgärder och 
insatser enlig Lag om vård av unga (LVU), familjerådgivning, samt stödboende för ungdomar 
(HVB). 

Nämnden fullgör kommunens ansvar för flyktingmottagande.  med undantag för 
ensamkommande barn. 

Nämnden fullgör kommunens ansvar för budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen. 
enligt Skuldsaneringslagen.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, vilket 
avser studier för vuxna, komvux, särvux, svenska för invandrare samt uppdragsutbildningar. 
Nämndens uppgifter omfattar även gymnasieskola. 

Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över.

Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.

Övrig verksamhet 

§ 2
Nämnden har också ansvar för 

- kommunens arbetsfrämjande och sysselsättningsåtgärder 
- näringslivsfrämjande åtgärder
- att lämna yttranden i ärenden som rör kommunens näringslivsstrategi
- föreningsverksamhet
- hälsocentrum Örnahallen 
- kommunens folkhälsoarbete
- att samverka med lokala brottsförebyggande rådet
- att organisera och ansvara för fritidsaktiviteter/fritidsverksamhet samt fritidsgård
- öppna förskolan
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- att fördela bidrag till föreningar, samlingslokaler och organisationer samt dela ut 
ungdomsledar- och kulturstipendium enligt fullmäktiges beviljade anslag och fastställda 
normer

- biblioteks- och kulturverksamhet
- att konstnärligt utsmycka kommunens byggnader
- hjälp och stöd till vuxna personer som upplever våld i nära relationer 
- Social samfond I
- inom ramen för beviljande anslag dela ut kulturpris och ungdomsledarpris
- hushållsekonomisk rådgivning 

Samordning

§ 3
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden 
samt omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån sitt ansvarsområde att samordna insatser 
som rör barn och unga samt vuxna som har familj. Arbets- och näringslivsnämnden  Kultur- och 
folkhälsonämnden och omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån sina ansvarsområden 
att samordna insatser som rör vuxna. Om sekretess gäller mellan nämnderna kan samordning ske 
först efter att samtycke har lämnats.

Information

§ 4
Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.

Ansvar 

§ 5
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 
kommunens reglementen.

Arbetsformer

§ 6
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser. 

Förvaltning

§ 7
Nämndens förvaltning är arbets- och näringslivskontoret kultur- och folkhälsokontoret.

__________________________________________
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-03-29 § 8, 2011-11-17 § 82, 2016-03-17 § 9

2016-11-24 § 147, 2019-05-02 § 47, 2019-11-28, § x
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Reglemente för Hylte kommun

Reglemente för omsorgsnämnden

Uppgifter enligt speciallagstiftning

§ 1 
Omsorgsnämnden ansvarar för:

Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, 
korttidsvistelse, särskilt boende, dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) till personer från och med 18 år. Nämndens 
verksamhetsinriktning är att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och 
individuella insatser för vuxna från och med 18 år.

Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387). 

Ledning för den kommunala hälso- och sjukvården enligt 11 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen  
HSL (2017:30) i särskilda boenden, korttidsboende och biståndsbedömd dagverksamhet enligt 
SoL samt daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS. 

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. 

Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.

Övrig verksamhet

§ 2
Nämnden har i en överenskommelse i enlighet med kap 11 § 2 HSL med Region Halland 
övertagit ansvaret för ledningen av hemsjukvården i ordinärt boende och på korttidsvistelse 
enligt LSS.

Samordning

§ 3
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden 
samt omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån sitt ansvarsområde att samordna insatser 
som rör barn och unga samt vuxna som har familj. Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och 
folkhälsonämnden och omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån sina ansvarsområden 
att samordna insatser som rör vuxna. Om sekretess gäller mellan nämnderna kan samordning ske 
först efter att samtycke har lämnats.
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Information

§ 4
Omsorgsnämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.

Ansvar 

§ 5 
Omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag, förordning eller 
föreskrifter samt bestämmelser i kommunens reglementen.

Arbetsformer

§ 6 
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser. 

Förvaltning

§ 7 
Omsorgsnämndens förvaltning är omsorgskontoret.

__________________________________________
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-19 § 99
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-03-29 § 8, 2007-11-29 § 69, 2011-11-17 § 82, 

2016-11-24 § 147, 2019-05-02 § 49, 2019-11-28, § x
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