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Philip Norrman (sekreterare) 

  
Utses att justera Stina Isaksson (SD) 
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ÄRENDELISTA 
§138 Val av justerare 

§139 Godkännande av ärendelista 

§140 Information och rapporter 

§141 Meddelande 

§142 Information från rådgivande organ 

§143 Uppföljning av intern kontroll 2022, Kommunstyrelsen 

§144 Uppföljning - Internkontrollplan räddningsnämnden 2022 

§145 Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti 

§146 Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - Delårsbokslut per augusti 

§147 Ekonomisk uppföljning 2022 räddningsnämnden - Delårsbokslut per augusti 

§148 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2022 

§149 Återredovisning motioner hösten 2022 

§150 Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 

§151 Svar på motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

§152 Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 

§153 Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvård i Halland 
2022-2024 

§154 Resultat och ekonomisk plan 2023 – 2026 Analys av nuläge och omvärld  avseende 
Kommunstyrelsen och Räddningsnämnden. 

§155 Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen hösten 2022 

§156 Begäran om tilläggsanslag - Utbyggnad av Borabo återvinningscentral 

§157 Svar på revisionens frågor inför grundläggande granskning 2022 

§158 Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 

§159 Flytt av kulturskolan - på remiss 

§160 Prioriteringar Styrel 2022 

§161 Ansökan klimatkompensationsfonden - Elias Fries 

§162 Ansökan klimatkompensationsfonden - Hemvården 

§163 Ansökan klimatkompensationsfonden - Förskolornas hållbarhetsarbete 

§164 Motion - Simkunnighet ger badsäkerhet - på remiss 

§165 Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig 
nedstängning - på remiss 
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§166 Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 

 

3 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§138 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Stina Isaksson (SD) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§139 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan.  
Paragrafen är justerad 
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§140 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
 Emma Gröndahl informerar om att Länsstyrelsen begär in underlag från Hylte 

kommun gällande hur kommunen kan minska sin elförbrukning.  
  

 Ekonomichef Lars Tingsmark svarar på Anna Roos (C) fråga gällande avsatta medel 
till klimatkompensationsfonden.  

  
 Kommunchef Emma Gröndahl svarar på Stina Isaksson (SD) fråga gällande hur Hylte 

kommun agerar vad det gäller den plast som hittats runt Jacobs sjö.  
  

 Svar på Anna Roos fråga gällande  implementeringen av ”Strategi och handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism”, ”Handlingsplan mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck” samt ”Regional handlingsplan för suicidprevention 
hänskjuts till nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 

Paragrafen är justerad 
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§141 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelanden.  

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

Handlingar i ärendet 
 §102 SBN Internkontrollplan 2022 
 Internkontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
 §10 TSN Intern kontrollplan 2022 för tillsynsnämnden 
 Internkontrollplan 2022 Tillsynsnämnden 
 §8 ON Internkontrollplan 2022 
 Internkontrollplan 2022 Omsorgsnämnden 
 §8 KFN Internkontrollplan 2022 
 Internkontrollplan 2022 Kultur- och folkhälsonämnden 
 §6 BUN Intern kontrollplan 2022 
 Internkontrollplan 2022 Barn- och ungdomsnämden 

Paragrafen är justerad 
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§142 

Information från rådgivande organ  
(2022 KS0023) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet har haft sammanträde 2022-05-30. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2022-05-30 

Paragrafen är justerad 
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§143 

Uppföljning av intern kontroll 2022, Kommunstyrelsen  
(2021 KS0443) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu Kommunstyrelsen 
kan ta del av.  
  
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig 
säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, 
grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
  
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:  

 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 
ekonomisk hushållning  

  verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål  
  informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig  
 de lagar, regler och styrdokument som finns följs  
 möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 

förhindras  
  
  
I granskningen som gjorts kan konstateras vissa brister som behöver åtgärdas. Det avser 
främst rutiner och information kring mutor och jäv samt att kommunens hemsida är 
uppdaterad med relevant information.  

Handlingar i ärendet 
 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
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Paragrafen är justerad 
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§144 

Uppföljning - Internkontrollplan räddningsnämnden 2022  
(2022 KS0018) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2022 års 
internkontrollplan. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året. Räddningsnämnden har tagit fram en uppföljning som nu kommunstyrelsen kan ta 
del av.  
  
ed intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål 
och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  
  
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 
ekonomisk hushållning 

 verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål  
 informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig  
 de lagar, regler och styrdokument som finns följs  
 möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 

förhindras  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Uppföljning internkontrollplan RN 2022 
 Uppföljning internkontrollplan RN 2022 
 Internkontrollplan RN 2022 
 Riskanalys RN 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2022 års 
internkontrollplan. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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§145 

Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per 
augusti  
(2022 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerar muntligen om delårsbokslutet 2022 för Hylte 
kommun. 
Paragrafen är justerad 
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§146 

Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - Delårsbokslut per 
augusti  
(2022 KS0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit 
del av prognosen för helår. 
  

Beskrivning av ärendet 
Efter årets första 8 månader visar Kommunstyrelsens utfall, exklusive kommunfastigheter, en 
negativ budgetavvikelse på 148 tkr. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot 
budget på 1 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,1 procent av budgeten för helåret. 
  
Inklusive kommunfastigheter visar kommunstyrelsens utfall en negativ avvikelse mot budget 
på 1 913 tkr efter 8 månader. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget 
på 2 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,8 procent av budgeten för helåret. 
  
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 är 156 583 tkr. Efter åtta månader visar 
prognosen för helåret ett utfall på 49 645 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen 
motsvarar 68 procent av investeringsbudgeten för helåret. Större fastighetsinvesteringar 
sträcker sig oftast över flera år, därav avvikelsen gentemot budgeten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit 
del av prognosen för helår. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 

14 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§147 

Ekonomisk uppföljning 2022 räddningsnämnden - Delårsbokslut 
per augusti  
(2022 KS0003) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2022 för räddningstjänstens verksamhet 
efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 8 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 224 tkr under 2022. 
Räddningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 3 500 tkr. Budgetavvikelsen 
avser budget för Övningsplatsen som beräknas bli klar 2023. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut räddningsnämnden 2022 
 Delårsbokslut Räddningsnämnden 2022 
 Delårsbokslut RN - kortversion 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2022 för räddningstjänstens verksamhet 
efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 

15 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§148 

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2022  
(2022 KS0026) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen. 
  
I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - hösten 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§149 

Återredovisning motioner hösten 2022  
(2022 KS0027) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag på beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av motioner - hösten 2022 
 Redovisning av motioner - hösten 2022 
 Redovisning av motioner - våren 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§150 

Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun  
(2022 KS0065) 

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

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Karl-Yngve Dahlgren (SD) lämnade den 15 januari 2022 in en 
motion angående att återskapa natur i Hylte kommun. I motionen beskrivs vidare hur detta, 
enligt motionärerna, skulle kunna genomföras. I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta följande. 
  
- Att i enlighet med ovanstående, undersöka möjligheten att genomföra intentionen med 
motionen. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2022, § 81 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast den 3 oktober 2022. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret, som föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå motionen med anledning av att förslaget anses för resurskrävande. 
  
För att kunna skapa eller återskapa natur som slåtterängar, krävs det flera år av rätt brukande 
av marken. Om bidrag söks och fås, är det osäkert om dessa bidrag även kan fås i framtiden, 
och det riskerar därmed inte bli den kontinuitet av framtida bidrag som krävs. De aktuella 
föreningar som finns har jobb med skötseln av sin egen ängsmark. Om trädgårdsskolor, andra 
skolor, kommunala projekt med arbetsförmedlingen, andra kommunala projekt, studiecirklar 
för allmänheten eller t.ex. att den lokala avdelningen av Naturskyddsföreningen engageras, 
blir det mycket arbete som läggs ner under några år för att arbeta fram ängsmarken. Därefter 
är tyvärr risken stor att intresset falnar när eldsjälar faller från, och den blivande ängsmarkens 
skötsel inte längre känns lika intressant och spännande. För att kunna skapa en ängsmark som 
varar, krävs lång kontinuitet av skötsel, och bedömningen är att den som har störst möjlighet 
att få denna kontinuitet, är Hylte kommuns egen driftenhet Park och Gata. 
  
Park och Gata har dock inte rätt resurser för att kunna utföra denna skötsel, som tillräckligt 
med personal för att manuellt slå markerna med lie och/eller röjsåg med gräskniv och därefter 
samla upp det slagna gräset/örterna, alternativt den typ av maskiner för att kunna utföra 
skötseln maskinellt. Slutsatsen blir att möjligheterna för att genomföra intentionen med 
motionen, inte finns. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-22, § 52, att föreslå avslag på motionen. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 §52 SBN Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 §81 KSAU Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss 
 §20 KF Inkomna motioner 2022-02-17 
 Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§151 

Svar på motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter  
(2021 KS0375) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-satsen: 
Att samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av säkerheten för oskyddade 
trafikanter inom samtliga tätorter i kommunen, exempelvis övergångar, övergångsställen och 
belysning. 
  
Samt att avslå att-satsen: 
Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i motionen. 
Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för att Trafikverket åtgärdar 
bristerna. 
  
  

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade den 21 oktober 2021 in en motion där de 
uppmärksammar ett antal platser där de anser att trafiksäkerheten behöver höjas, därefter 
föreslår de följande: 
  

 Att samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av säkerheten för 
oskyddade trafikanter inom samtliga tätorter i kommunen, exempelvis 
övergångar, övergångsställen och belysning. 

 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i 
motionen. Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för 
att Trafikverket åtgärdar bristerna. 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2022, § 53, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
den 22 juni 2022, § 53, att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen med 
hänsyn till att förslaget anses alltför resurskrävande. Kommunen önskar dock en fortsatt 
dialog med medborgarna och välkomnar goda idéer vad gäller specifika platser som upplevs 
som osäkra och otrygga. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att stärka trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter 
 §53 SBN Svar på motion om stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion angående att stärka trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter 
 §53 KSAU Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att stärka trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter - på remiss 
 §150 KF Inkomna motioner 2021-10-21 
 Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar på följande: 
  
Att bifalla att-satsen: 
Att samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av säkerheten för oskyddade 
trafikanter inom samtliga tätorter i kommunen, exempelvis övergångar, övergångsställen och 
belysning. 
  
Samt att avslå att-satsen: 
Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i motionen. 
Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för att Trafikverket åtgärdar 
bristerna. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquist (S) yrkande 
 

Paragrafen är justerad 
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§152 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar  
(2022 KS0293) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande till 
ansvarig utgivare för sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar Arbetsordning för 
kommunfullmäktige enligt förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har sedan en tid direktsänt kommunfullmäktiges sammanträden via internet. 
Sändningarna har också spelats in och finns tillgängliga i efterhand. 
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att sändningarna måste registreras hos 
Myndigheten för press, radio och tv enligt 2 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696). I 
samband med sådan registrering måste också ansvarig utgivare anges.  
  
Till ansvarig utgivare utses någon som har faktisk möjlighet att råda över sändningarna på det 
sätt som lagen föreskriver. Kommunledningskontoret anser att kommunfullmäktiges 
ordförande därför lämpligen utses. I syfte att förtydliga dels att ordföranden är ansvarig 
utgivare, dels dennes befogenheter över sändningen föreslår kommunledningskontoret 
följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning: 
  
Webbsändning  
  
11 § Fullmäktiges sammanträden direktsänds över internet genom bild- och ljudupptagning.  
  
Kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningen. Varje ledamot eller 
annan medverkande ansvarar dock själv för eventuella yttrandefrihetsbrott hen kan komma 
att begå. 
  
Ansvarig utgivare utser ställföreträdande ansvarig utgivare. 
  
Ansvarig utgivare eller tjänstgörande ställföreträdande ansvarig utgivare får besluta att 
sändning inte ska ske eller ska avbrytas. 
  
De föreslagna ändringarna innebär ingen juridisk förändring i utgivarens eller någon annans 
befogenheter eller ansvar utan är endast avsedda att vara förtydliganden av vad som gäller 
enligt lag.  
  
De föreslagna ändringarna syns också i bilagt förslag till arbetsordning.  
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 Ärendebeskrivning - Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 Förslag till arbetsordning KF 11 § 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande till 
ansvarig utgivare för sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar Arbetsordning för 
kommunfullmäktige enligt förslag.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§153 

Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och 
sjukvård i Halland 2022-2024  
(2022 KS0303) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
  

 godkänna Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 november 
2022. 

 överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i Halland ersätter därmed den tidigare överenskommelser om Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 

 besluta om eventuella ytterligare förändringar i överenskommelsen delegeras till 
omsorgsnämnden att besluta om. 

Beskrivning av ärendet 
Syfte med Lag om samverkan är att särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren 
bedömt patienten som utskrivningsklar. Kommunens betalningsansvar regleras i Lag om 
samverkan, 5 kap. Kommunens betalningsansvar. 
 
I Halland sker en 50 procent jämkning på uppkomna kostnader/fakturor sedan november 2018 
och fram till dess att en ny överenskommelse träffats alternativt löpt ut. 
 
En ny ekonomisk genomsnittmodell har tagits fram i samverkan mellan region Halland och 
Hallands kommuner. Modellen speglar en tydlig vilja att arbeta för att minska antalet dagar på 
sjukhus, vilket är bättre både för invånarna och ekonomin för kommunerna. 
 
Vald ersättningsmodell avviker ifrån den som återfinns i Lag om samverkan om 
när kommunens ersättningsskyldighet inträder samt hur ersättningsskyldighetens belopp 
bestäms och hur skyldigheten regleras av parterna. Ersättningsmodellen finns beskriven 
i överenskommelsen. 
 
Kommuner som har många betaldagar dvs över riktmärket/månad får även framledes 
betala ersättning. Kommuner som har få betaldagar dvs under riktmärket/månad betalar 
ingen ersättning till regionen. 
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Handlingar i ärendet 
 §53 ON Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Halland 
 §64 ON AU Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Halland 
 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården 
 Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Halland 2022 - 2024 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 godkänna Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 november 
2022. 

 överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i Halland ersätter därmed den tidigare överenskommelser om Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 

 

Yrkande 
  
Ronny Löfquist yrkar på att: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att eventuella ytterligare förändringar 
i överenskommelsen delegeras till omsorgsnämnden att besluta om 
 

Paragrafen är justerad 
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§154 

Resultat och ekonomisk plan 2023 – 2026 Analys av nuläge och 
omvärld  avseende Kommunstyrelsen och Räddningsnämnden.  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat underlag till beredningen inför REP 2023-
2026. 

Beskrivning av ärendet 
Inför budgetberedningen ska samtliga nämnder och styrelse lämna in en analys av nuläge och 
omvärld som ska ligga till grund för REP-beslut i kommunfullmäktige. 
  
Inför årets analys har ett omtag gjorts, vilket förankrats i de politiska grupperna. Upplägget i 
årets analys ligger inom ramen för beslutad styrmodell och ambitionen är att tydliggöra 
kommunens samhällsutmaningar och framtida satsningar. Syftet är att få en politisk långsiktig 
riktning i arbetet att effektivisera och möta dagens och framtidens samhällsutmaningar där 
nämnderna och kontoren samarbetar och samverkar med medborgare, civilsamhälle, 
näringsliv, andra myndigheter och intressenter för att skapa en attraktiv kommun.  
  
Samhällsutmaningarna som arbetats fram är: 

 Sysselsättning och kompetensförsörjning 
 Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö 
 Utbildning 
 Livsplats för alla generationer 
 Infrastruktur 
 Ekonomisk tillväxt 
 Demokrati och mötesplatser 
 Trygghet och inkludering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat underlag till beredningen inför REP 2023-
2026. 
 

Beslutet skickas till  
Politiska beredningar 
 

Paragrafen är justerad 
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§155 

Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen hösten 2022  
(2022 KS0028) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt en redovisning av de uppdrag från 
kommunstyrelsen och dess utskott som är pågående och som inte har återredovisats. I listan 
finns också uppdrag som har blivit slutförda tiden mellan denna redovisning och förra 
redovisningen. 
  
Kommunledningskontoret har gått igenom listan och avslutat ärenden som arbetas med 
löpande i den dagliga verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen - hösten 2022 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - hösten 2022 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - våren 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§156 

Begäran om tilläggsanslag - Utbyggnad av Borabo 
återvinningscentral  
(2021 KS0417) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta frågan om en utbyggnad av Borabo 
återvinningscentral till budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i november 2021 att hos Kommunfullmäktige begära 
tilläggsanslag med 550 000 kr för utbyggnad av Borabo återvinningscentral.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden angav att bakgrunden var att Va-renhållningsenheten planerar att 
bygga ut Borabo återvinningscentral under år 2022. Utbyggnad av befintligt kallförråd krävs 
till följd av att elavfall enligt lag kräver väderskydd. (NFS 2018:11). En utbyggnad av 
återvinningscentralen skulle medföra att lagkrav på omhändertagande av elavfall uppfylls. 
Samhälbyggnadsnämnden menade att det även finns behov av att öka personalutrymmet med 
en entré. Utbyggnaden bidrar även till förbättrad arbetsmiljö för driftspersonalen enligt 
nämnden.  
  
Kommunstyrelsen beslutade i februari (KS 2022§11) att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för att undersöka möjligheterna till ett billigare alternativ. I 
Samhällsbyggandsnämnden nya ärende framhålls att det mer ekonomiskt fördelaktigt i att 
upphandla både kallförråd och personaldel/entré vid samma tillfälle, att dela upp projektet 
medför vanligtvis en ökad totalkostnad.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden anger två alternativa lösningar för kommunstyrelsen att ta 
ställning till. Kommunledningskontoret förespråkar alternativ 1 eftersom en helhetslösning 
blir effektivare på sikt. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo 

återvinningscentral 
 §47 SBN Begäran om tilläggsanslag  utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 
 §11 KS Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 
 §16 KSAU Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 
 Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 
 §92 SBN Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 650 000 kronor ur 
kommunstyrelsens reserv för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 
 

Yrkande 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar: att hänskjuta frågan om en utbyggnad av Borabo 
återvinningscentral till budgetberedningen. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§157 

Svar på revisionens frågor inför grundläggande granskning 2022  
(2022 KS0267) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag på beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag på svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all 
verksamhet. Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i ansvarsfrågan. 
Revisionen 
önskar ett dokumenterat svar på de frågor som blivit ställda. 

Handlingar i ärendet 
 Frågeställningar - Grundläggande granskning kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande 
förslag på svar till revisorerna. 
 

Beslutet skickas till  
Revisionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§158 

Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete  
(2022 KS0268) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag på beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar är de som utgör Sveriges så kallade 
nationella minoriteter enligt minoritetslagstiftningen. Finska, samiska, meänkieli, romska och 
jiddisch är nationella minoritetsspråk. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att dessa 
har befolkat Sverige under en väldigt lång tid, vilket det offentliga Sverige ska skydda och 
främja. Ett viktigt delmål för arbetet är överföringen av språken och kulturerna mellan 
generationer. 
 
 
I syfte att öka kommunernas medvetenhet och konkreta arbete rörande minoriteternas kultur 
och språk införde riksdagen nya lagkrav 1 januari 2019. Ett av dessa krav går ut på att 
kommunerna ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter på ett bättre sätt. 
Ett annat är att kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
 
 
Kommunstyrelsen gav 2020-08-18 kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till 
mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet för att tillgodose lagens krav. Hylte kommun är 
inte förvaltningsområde för någon av minoriteterna. Kommunledningskontorets förlag på 
riktlinjer innehåller information om rättigheterna samt riktlinjer för att uppfylla dem. 
 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för Hylte 
kommuns minoritetspolitiska arbete. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 
 Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete. 
 

Paragrafen är justerad 

31 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§159 

Flytt av kulturskolan - på remiss  
(2022 KS0294) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet på remiss till barn- och 
ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturskolans verksamhet består i kurser i bl.a. bild och form, dans, musik- och 
filmproduktion, musiklära samt undervisning i musikinstrument. Verksamheten tillhör idag 
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.  
  
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att Kulturskolans verksamhet till sin karaktär 
ligger närmare kultur- och folkhälsonämndens verksamheter. Av kultur- och 
folkhälsonämndens reglemente följer att den ansvarar för bl.a. ”biblioteks- och 
kulturverksamhet”. Kultur- och folkhälsokontoret har också bättre möjligheter att förse 
Kulturskolan med lämpliga lokaler. Även ur arbetsmiljöperspektiv för dess personal 
organiseras Kulturskolan med fördel under den nämnd som har det primära ansvaret för kultur 
i kommunen. 
  
Kommunledningskontoret föreslår därför att ansvaret för Kulturskolan flyttas från barn- och 
ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. För att åstadkomma denna justering 
krävs en ändring av nämndernas respektive reglementen. Kommunledningskontoret föreslår 
därför att följande mening i barn- och ungdomsnämndens reglemente, 2 §, tas bort:  
  
Att inom ramen för kulturskolans uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- och 
ungdomskultur. 
  
Samt att kultur- och folkhälsonämndens reglemente, 2 §, får följande tillägg: 
  

 Kulturskolan, inklusive att inom ramen för dess uppdrag följa utvecklingen i de frågor 
som rör barn- och ungdomskultur 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att skicka ärendet på remiss till berörda 
nämnder. 

Handlingar i ärendet 
 Reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 Reglemente Barn- och ungdomsnämnden 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet på remiss till barn- och 
ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§160 

Prioriteringar Styrel 2022  
(2022 KS0053) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner förslaget ”Prioritering Styrel” och delegerar ansvar till 
kommunchefen att godkänna den slutgiltiga, säkerhetsklassificerade prioriteringsordningen. 

Beskrivning av ärendet 
I samhället måste det alltid måste finnas en balans mellan hur mycket el som tillförs och hur 
mycket el som används. Det kallas för effektbalans. Om balansen inte kan upprätthållas kan 
eleffektbrist uppstå vilket skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser i samhället. Svenska 
kraftnät kan beordra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) för att 
upprätthålla effektbalansen i elsystemet. ”Styrel” är den process inom vilken statliga 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag 
för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare för att lindra konsekvenserna vid MFK. 
De samhällsviktiga elanvändare som ska identifieras i Styrel är de som är särskilt känsliga för 
elavbrott och där ett avbrott riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhället.  
  
Energimyndigheten leder projektet på uppdrag av regeringen och regleras i förordningen om 
planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare (SFS 2011:931). Kommunen har i 
uppgift att identifiera samhällsviktiga verksamheter och objekt, samt att tillsammans med 
elbolagen prioritera elledningar inom kommunen. Planeringsunderlaget ska lämnas från 
kommunen till Energimyndigheten senast den 1 oktober 2022. 
  
”Prioritering Styrel 2022” är ett länsgemensamt förslag och har arbetats fram av länets 
säkerhetssamordnare i samarbete med Länsstyrelsen. Dokumentet är grund för bedömning. 
Den slutgiltiga prioriteringen kommer vara säkerhetsskyddsklassificerad och 
kommunledningskontoret föreslår att den förankras och beslutas av kommunchefen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Styrel 2022 prioriteringar 
 Prioriteringar Styrel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget ”Prioritering Styrel” och delegerar ansvar till 
kommunchefen att godkänna den slutgiltiga, säkerhetsklassificerade prioriteringsordningen.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

34 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad 

35 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-20  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§161 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Elias Fries  
(2022 KS0025) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna Elias Fries ansökan om 
klimatkompensation. 

Beskrivning av ärendet 
Personalen på Elias Fries skola har skickat in en ansökan från klimatkompensations-fonden. 
Ansökan avser busskostnader för att besöka Femsjö. Totalt avser det 170 barn samt personal 
som skulle vara inblandade. Anledningen till besöket är att Elias Fries skola är uppkallad efter 
den kände mykologen och har en stark tradition av utomhuspedagogik vilket ska uppmuntras. 
  
Kommunledningskontoret tycker att initiativet är bra och viktigt för såväl barnen som 
personalen. Kommunledningskontoret anser dock att ansökan inte ligger i paritet med syftet 
för klimatkompensationsfonden även om tidigare bussresor till Femsjö blivit ekonomiskt 
subventionerade via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott genom 
klimatkompensationsfonden.  
  
Kommunledningskontoret anser att skolan bör genomföra resan inom ramen för tilldelas 
budget. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan klimatkompensationsfonden från Elias Fries skola 
 Ansökan klimatkompensationsfonden - Elias Fries 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om klimatkompensation från Elias 
Fries skola. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD) yrkar att 
godkänna Elias Fries ansökan om klimatkompensation 
  
  
 

Beslutet skickas till  
Elias Fries skola 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§162 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Hemvården  
(2022 KS0025) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela Hemvården i Hylte kommun 25 656 
kronor från klimatkompensationsfonden 

Beskrivning av ärendet 
Enhetscheferna för omsorg i hemmet Hyltebruk, Torup och Unnaryd har inkommit med en 
ansökan till klimatfonden. Ansökan avser tre elcyklar med tillbehör för att minska 
användandet av bilar då flera kortare sträckor utförs med bil. 
  
Kommunledningskontoret ser positivt på ansökan eftersom ansökan motsvarar det beslutade 
syfte i klimatkompensationens riktlinjer. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan klimatkompensationsfonden från Hemvården 
 Ansökan klimatkompensationsfonden Hemvården 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela Hemvården i Hylte kommun 25 656 
kronor från klimatkompensationsfonden 
 

Beslutet skickas till  
Enhetscheferna för omsorg i hemmet Hyltebruk, Torup och Unnaryd 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§163 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Förskolornas 
hållbarhetsarbete  
(2022 KS0025) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå barn- och ungdomsnämndens begäran om 
medel från klimatkompensationsfonden. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har gett barn- och ungdomskontoret i uppgift att 
tillsammans med förskolorna ta fram ett förslag på hur en miniminivå på våra förskolor skulle 
kunna se ut inom miljö och hållbarhet för att skapa mer likvärdiga förutsättningar. 
  
Barn- och ungdomskontoret har presenterat ett förslag för barn- och ungdomsnämnden där de 
begär en uppstartskostnad om 78 000 kronor. 
  
Kommunledningskontoret ser positivt på ambitionerna med att förskolorna arbetar 
tillsammans med förskolebarnen kring miljö- och hållbarhetsaspekter och önskar att barn- och 
ungdomsnämnden stimulerar arbetet för att skapa en hållbar och attraktiv kommun.  
  
Kommunledningskontoret anser dock att denna uppstartskostnad bör rymmas inom nämndens 
total kostnadsbudget som uppgår till drygt 437 Mkr. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan klimatkompensationsfonden avseende Hållbarhetsarbete 

på förskolorna 
 §49 BUN Hållbarhetsarbete på förskolorna 
 Ärendebeskrivning Hållbarhetsarbete på förskolorna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå barn- och ungdomsnämndens begäran om 
medel från klimatkompensationsfonden. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§164 

Motion - Simkunnighet ger badsäkerhet - på remiss  
(2022 KS0295) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
folkhälsonämnden samt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen utifrån sina ansvars-områden. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade den 19 augusti 2022 in en motion där hon belyser vikten av 
simkunnighet samt behovet av kunskap om livräddning. Mot bakgrund av detta föreslår hon: 
  

 att alla barn från det året de fyller fem år ska erbjudas avgiftsfri simskola på 
tillgängliga tider. 

 att elever som klarat simprovet i åk 3 ska fortsätta få regelbunden simundervisning för 
att upprätthålla och utveckla sina kunskaper, eftersom simkunnighet och vattenvana är 
en färskvara. 

 att elever som har svårt att lära sig simma ska erbjudas intensivträning på lov och efter 
skoltid, så att de inte kommer efter i skolans andra ämnen. 

 att en kostnadsberäkning och utredning kring om det är möjligt att köpa in badflottar 
och hopptorn till våra kommunala badplatser. 

 att kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram ett koncept för livräddning 
med docka inför sommarsäsong och livräddning på isflak med isdubbar tillsammans 
med möjlighet att testa av sin simkunnighet med simborgarmärket som riktmärke. 

  
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
folkhälsonämnden samt samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen utifrån sina ansvarsområden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion - Simkunnighet ger badsäkerhet - på remiss 
 Motion - Simkunnighet ger badsäkerhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
folkhälsonämnden samt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen utifrån sina ansvars-områden. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 
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Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§165 

Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och 
utsatta vid tillfällig nedstängning - på remiss  
(2022 KS0247) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden samt omsorgsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 9 juni 2022 in en motion där hon uppmärksammar 
problematiken med matservering om kommunens dagcentraler tillfälligt stängs för besök. Mot 
bakgrund av detta föreslår hon: 
  

 att vid en eventuell nedstängning av dagcentralerna, erbjuda de som idag äter mat på 
kommunens dagcentraler, att hämta matlådor. 

  
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden samt omsorgsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och 

utsatta vid tillfällig nedstängning - på remiss 
 §67 KF Inkomna motioner 
 Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig 

nedstängning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden samt omsorgsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§166 

Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss  
(2021 KS0446) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen ur gymnasieskolans perspektiv. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast den 20 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade 9 december 2021 in en motion där hon uppmärksammar behovet av 
tillgängligheten av mensskydd i skolan för att avdramatisera ämnet och för att underlätta 
deltagande i undervisningen för flickor/kvinnor. Mot bakgrund av detta föreslår hon: 
  
-        Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes grundskolor. 
  
-        Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes gymnasieskola. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade den 1 mars 2022, §56, motionen på remiss till barn- 
och ungdomsnämnden. 
  
Eftersom motionen även riktar sig till Hylte kommuns gymnasieskola föreslår 
kommunledningskontoret att motionen även ska gå på remiss till kultur- och 
folkhälsonämnden som får i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen ur 
gymnasieskolans perspektiv. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående mensskydd på skolorna - på remiss till kultur- och 

folkhälsonämnden 
 §56 KSAU Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående mensskydd på skolorna - på remiss 
 Motion - Mensskydd på skolorna 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen ur gymnasieskolans perspektiv. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast den 20 januari 2023. 
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Kultur- och folkhälsonämnden 
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