
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S) §§228-230, 
§§232-234, §§236-248,

Tommy Edenholm (KV) §231, §235

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Nina Larsson (S) Stina Isaksson (SD)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-12-15
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:45

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande) §§228-230, §§232-234, §§236-248, Anna Roos 
(C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice 
ordförande), Krister Mattsson (S) §§228-230, §§232-234, §§236-248, Lisa 
Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S) §235, Nina Larsson (S), 
Kerstin Alexén (SD), Bo Wahlén (V) §231, §235, Fredrik Engberg (L), Jennie 
Cederholm Björklund (C)

Ej tjänstgörande ersättare Bo Wahlén (V) §§228-230, §§232-234, §§236-248

Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Ingemar Steneteg (C) (revisor) §230
Ove Gustavsson (S) (revisor) §230
Carl-Magnus Stenehag (revisor PWC) §230
Marina Torstensson (systemansvarig) §230
Monica Ranelid (personalchef) §230
Ola Persson (kulturutvecklare) §230
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Samuel Grahn (Samrordningsförbundet) §230
Fredrik Tågsjö (Samordningsförbundet) §230

Utses att justera Nina Larsson (S)
Stina Isaksson (SD)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§228-248
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ÄRENDELISTA
§228 Val av justerare

§229 Godkännande av ärendelista

§230 Information och rapporter

§231 Information - Ansökan om lån eller borgen från Unnaryds Goif

§232 Meddelanden

§233 Delegeringsredovisning

§234 Demokratiberedning inför ny mandatperiod

§235 Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF

§236 Revidering lokala ordningsföreskrifter

§237 Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

§238 Svar på motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor

§239 Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintligskolgård på 
Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.

§240 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och Parkförening

§241 Till- och nybyggnation av Bonadsmuseum i Unnaryd

§242 Remiss Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

§243 Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan - krisarbete

§244 Remiss Halmstads översiktsplan

§245 Samrådsremiss Transportplan för Halmstad kommun - delegering till tillväxtutskottet

§246 Remiss - Samråd av Halmstads plan för energi och klimat - delegering till tillväxtutskottet

§247 Indragen delegation vid egen uppsägning

§248 Yttrande regional utvecklingsstrategi för Halland
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§228

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att Nina Larsson (S) och Stina Isaksson (SD) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 

Paragrafen är justerad
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§229

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med följande ändring:
- Ärendet Information och rapporter delas i två punkter där informationen om Unnaryd Goif-
ärendet flyttas till ett eget informationsärende. 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Ärendet Information och rapporter delas i två punkter där 
informationen om Unnaryd Goif-ärendet flyttas till ett eget informationsärende.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Paragrafen är justerad

5 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§230

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Granskning löneprocess
Carl-Magnus Stenehav från PWC informerar om den granskning av löneprocessen som 
genomförts. 
 
På informationen medverkar även tjänstepersoner från personalenheten samt kommunens 
revisorer. 
 
Bonadsmuseet i Unnaryd
Ola Persson, kulturutvecklare, informerar om ärendet om bonadsmuseet i Unnaryd. 
 
Remiss Översiktsplan för Halmstad kommun
Pernilla Jakobsson, konsult, informerar om remissen av översiktsplanen för Halmstad 
kommun. 
 
Medlemsdialog Samordningsförbundet
Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö från Samordningsförbundet i Halland medverkar på 
kommunstyrelsens sammanträde för den årliga medlemsdialogen.  

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 15 oktober 2020

Paragrafen är justerad
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§231

Information - Ansökan om lån eller borgen från Unnaryds Goif 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar ansökan från Unnaryds Goif om lån eller borgen 
för en padelhall. 
Jäv
Ronny Löfquist (S) och Krister Mattsson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Tommy Edenholm (KV) går in som ordförande på denna punkt. 

Paragrafen är justerad
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§232

Meddelanden 
(2020 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandet. 

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

Handlingar i ärendet
 Dom överklagat beslut Översiktsplan Hylte kommun

Paragrafen är justerad
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§233

Delegeringsredovisning 
(2020 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut anställningar november 2020
 Delegeringsbeslut Kulturarvstöd Hallands arkivförbund

Paragrafen är justerad
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§234

Demokratiberedning inför ny mandatperiod 
(2020 KS0377)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att det ska genomföras en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen inför 
kommande mandatperiod.

- att utse representanter till den politiska styrgruppen (demokratiberedning) som ska leda 
arbetet med översynen. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erbjuds att 
ha en representant i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige utser även en 
sammankallande tillika ordförande till gruppen som ska komma från det största partiet i 
kommunfullmäktige.

- att kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar 
fram underlag för arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor .

- att förslag till eventuell förändrad organisation/sammansättning ska behandlas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2022. Vid förslag till ändrat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige ska ett sådant förslag behandlas senast i december 2021.

- att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med 
gruppens möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer 
under arbetet handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.

Kommunstyrelsen uppmanar partierna i kommunfullmäktige att ta fram sitt partis representant 
så att denna kan väljas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Inför varje ny mandatperiod brukar kommunens politiska organisation ses över och 
utvärderas. Det kan konstateras att kommunens organisation de senaste åren har genomgått 
större förändringar bl.a. har kultur- och folkhälsonämndens ansvarsområde utökats och 
tillväxtutskottet har tillkommit. Därför föreslås att översyn och utvärdering nu främst ska 
genomföras avseende de politiska organen och huvudsakligen avse sammansättningen av 
dessa. Med de politiska organen avses både helt och delvis politiskt sammansatta organ.

Det finns flertalet styrdokument inom kommun som reglerar de politiskt sammansatta organen 
bl.a. gällande dess mötesformer. En del av översynen bör därför också vara att granska dessa 
styrdokument och vid behov föreslå ändringar.

Vad det avser råden så beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2018, Kf § 67, att det skulle 
genomföras ett utvecklingsarbete. Syftet var att rådens uppdrag, funktion och roll skulle 
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tydliggöras. Den översyn som nu föreslås bör därför utgå från det arbetet som pågår gällande 
rådens uppdrag, i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Kommunledningskontoret föreslår att arbetet med översynen organiseras enligt följande:
- Kommunfullmäktige utser en politisk styrgrupp (demokratiberedning) som består av en 
representant från varje parti i kommunfullmäktige. I denna styrgrupp medverkar även 
kommunchefen som tjänsteperson.

- Kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar fram 
underlag inför arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor.

Det kan komma kostnader under arbetets gång. Det kommer bli kostnader för de möten som 
styrgruppen kommer ha. Kommunledningskontoret föreslår att dessa kostnader tas från 
kommunfullmäktiges budget eftersom styrgruppen är en arbetsgrupp som är utsedd av 
kommunfullmäktige. Det kan även uppkomma kostnader i samband med utredningar. Men 
eftersom det är upp till styrgruppen vilka utredningar som ska genomföras föreslår 
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen handlägger ev. ärenden om kostnader när de 
kommer och skickar vid behov upp dem till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 §193 KSAU Demokratiberedning inför ny mandatperiod
 Demokratiberedning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att det ska genomföras en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen inför 
kommande mandatperiod.

- att utse representanter till den politiska styrgruppen (demokratiberedning) som ska leda 
arbetet med översynen. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erbjuds att 
ha en representant i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige utser även en 
sammankallande tillika ordförande till gruppen som ska komma från det största partiet i 
kommunfullmäktige.

- att kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar 
fram underlag för arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor .

- att förslag till eventuell förändrad organisation/sammansättning ska behandlas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2022. Vid förslag till ändrat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige ska ett sådant förslag behandlas senast i december 2021.

- att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med 
gruppens möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer 
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under arbetet handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.

Kommunstyrelsen uppmanar partierna i kommunfullmäktige att ta fram sitt partis representant 
så att denna kan väljas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.

 
 

Paragrafen är justerad

12 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§235

Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF 
(2020 KS0379)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna lån om 1 500 000 kr till 
Unnaryds GoIF med amorteringstid om 10 år och med Hylte kommuns snittränta till 
Kommuninvest under förutsättning:
- att Unnaryds GoIF presenterar avtal med sponsorer för resterande investeringsbelopp om 
1 743 000 kr
- att byggnadstekniska åtgärder möjliggör byggandet av padelhallen inom ramen för 
investeringskalkylen
- att ett avtal tas fram som reglerar juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan 
föreningen och kommunen. 
- att Hylte kommun övertar byggnaden om föreningen skulle upplösas under amorteringstiden
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
ta fram avtal som reglerar förhållandet till föreningen. 

Beskrivning av ärendet
Unnaryds GoIF har inkommit med ett önskemål att kommunen ska gå i borgen eller bevilja ett 
lån för att bygga en padelhall.
 
Unnaryds GoIF (UGoIF) är en gymnastik och idrottsförening som bildades 1928. Föreningen 
har idag ca 400 medlemmar och verksamheter bedrivs för alla åldersgrupper. Föreningens 
verksamhet baseras främst på fotboll, gymnastik men har även aktiviteter som badminton, 
tennis samt skidor. Föreningen har en uttalad ambition att bredda verksamheten och årsmötet 
2019 uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheten att bygga padelhall och gym i anslutning 
till idrottshallen i Unnaryd. Befintlig idrottshall ägs av Hylte kommun liksom marken för den 
tilltänkta byggnaden som ska drivas av UGoIF. Ett beslut om arrendeavtal för byggnad på ofri 
grund kommer således att behövas.
 
Unnaryds GoIF har i sitt önskemål inkommit med en investeringskalkyl, finansieringskalkyl 
samt driftsbudget. Investeringskalkylen har granskats och uppfattas som trovärdig. 
Driftsbudgeten har granskats och upplevs som mycket trovärdig. I finansieringskalkylen 
saknas en presentation där föreningen inte presenterar sponsorer som krävs för att projektet 
ska möjliggöras. Arvsfonden har beviljat 2 079 000 kr, sjöfonden 128 000 kr och Sparbanken 
50 000 kr. Enligt föreningen kommer sponsorer att presenteras inom kort. Innan utbetalning 
görs till föreningen ska Hylte kommun ta del av avtalet med sponsorerna. Föreningens önskan 
är att Hylte kommun lånar ut 1 500 000 kr alternativt går i borgen för föreningen. 
Kommunledningskontoret anser att lånet är att föredra i detta fall.
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För att Hylte kommun ska utbetala 1 500 000 kronor krävs att de byggnadstekniska 
förutsättningar inte inverkar mer än 10% på investeringskalkylen. Hyltebostäder måste ge sitt 
godkännande avseende tillbyggnadens konstruktion och påverkan i förhållande till befintlig 
idrottshall. Dessutom måste bygglov beviljas.
 
Risken att låna föreningen 1 500 000 kronor bedömer kommunledningskontoret som liten. 
Padel är en sport som växer oerhört i hela landet. Sporten kan utövas i samtliga åldrar och 
driftskostnaden är liten eftersom padelhallen sköts digitalt och det behövs ingen reception 
eller anställd personal för att hantera verksamheten. Att driva padelhallen och betala av ett 
eventuellt lån borgar för en positiv inställning till deras önskemål. Lånet påverkar inte 
kommunens resultat men däremot påverkas  likviditeten.
 
Hylte kommun bör dessutom säkerställa att verksamheten kan bedrivas om föreningen skulle 
upplösas då byggnaden är i drift eller om de ekonomiska förutsättningarna inte medger att 
föreningen kan fortsätta driften av padelhallen. Om kommunfullmäktige beviljar ansökan får 
kommunledningskontoret i uppdrag att reglera förhållandet till föreningen i olika avtal. 
Amorteringstiden föreslås till 10 år med ränta om 1,5 %.
 
Hylte kommuns krav är dessutom att ta del av föreningens ekonomi under minst två gånger 
per år, vilket ska regleras i avtalet med föreningen.

Handlingar i ärendet
 §196 KSAU Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
 Tjänsteskrivelse ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF(218397) (0)
 UGoIF Padel-Gym projekt 20-10-31
 Ansökan Padelhall i Unnaryd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna lån om 1 500 000 kr till 
Unnaryds GoIF med amorteringstid om 10 år och med Hylte kommuns snittränta till 
Kommuninvest under förutsättning:
- att Unnaryds GoIF presenterar avtal med sponsorer för resterande investeringsbelopp om 
1 743 000 kr
- att byggnadstekniska åtgärder möjliggör byggandet av padelhallen inom ramen för 
investeringskalkylen
- att Hylte kommun övertar byggnaden om föreningen skulle upplösas under amorteringstiden
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
ta fram avtal som reglerar förhållandet till föreningen. 
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett regelverk kring vilka som kan ansöka 
om lån av kommunen. 
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Jäv
Ronny Löfquist (S) och Krister Mattsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Tommy Edenholm (KV) går in som ordförande. 
 
Yrkande
Håkan Bengtsson (C) yrkar: Ett avtal tas fram som reglerar juridiska och verksamhetsmässiga 
aspekter mellan föreningen och kommunen. 
 
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV), Fredrik Engberg (L) och 
Jennie Cederholm Björklund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och Håkan 
Bengtssons yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller övriga delar i arbetsutskottets förslag 
till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller övriga delar. 

Paragrafen är justerad
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§236

Revidering lokala ordningsföreskrifter 
(2019 KS0332)

Beslut
Ärendet ska återremitteras för att arbeta om § 13 så att alkohol kan tillåtas i kommunens 
lokaler när de används som evenemangsloka utifrån de intentioner som diskuterades på 
sammanträdet.. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 21 maj 2019 att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat utifrån den nya tobakslagen.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2020 att ordningsföreskrifterna skulle 
skickas på remiss till kommunens nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder och 
polismyndigheten i Väst samt Länsstyrelsen i Hallands län innan antagande.
 
Svar har inkommit från kultur- och folkhälsonämnden (KFN), barn- och ungdomsnämnden 
(BUN), omsorgsnämnden (ON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN), kommunala 
tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och Länsstyrelsen i Hallands län.
 
Länsstyrelsen i Hallands län avstår från att yttra sig med hänvisning till att den ska granska 
föreskrifterna efter att de antagits eller ändrats.
 
Utifrån remissvaren har förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter justerats. I bilaga 
finns en sammanställning av remissvaren och vilka förslag till förändringar svaren medfört.
 
Utöver språkliga och redaktionella förändringar förslås härefter i huvudsak följande 
förändringar.
 
Viss förändring i och tillägg till 9 § gällande markiser, flaggor, skyltar, vegetation m.m. sker 
bl.a. på sätt att även vegetation nu regleras.
 
I 13 § läggs Skateparken i Hyltebruk och Gästabudsparken i Torup till som platser gällande 
förbud för förtäring av alkohol.
 
I 15 § tas uppräkningen av vilka badplatser som omfattas av campingförbud bort. De är ändå 
inräknade eftersom de i 3 § likställs med offentlig plats.
 
Vissa förändringar föreslås även gällande hundar, se förslag 16-18 §§. Detta bl.a. utifrån att 
Falkenbergs pastorat skickat in ett önskemål om att hundar ska vara tillåtna på pastoratets 
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begravningsplatser och att även Hyltebruks pastorat, har ställt sig positiva till att tillåta hundar 
på begravningsplatser.
 
Ingen förändring med anledning av tobakslagen föreslås. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt 
remissvar skrivit att det inte är lagligen möjligt att reglera tobaksrökning genom 
ordningsföreskrifter. Kommunledningskontoret instämmer.
 
Kommunledningskontoret fick vid arbetsutskottets sammanträde 1 december 2020 i uppdrag 
att till kommunstyrelsens sammanträde titta på en formulering så att alkohol kan tillåtas i 
kommunens lokaler när de används som evenemangslokal. Detta har 
kommunledningskontoret gjort. Kommunledningskontoret har även gjort de redaktionella 
ändringar som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. 

Handlingar i ärendet
 §194 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 Tjänsteskrivelse revidering av lokala ordningsföreskrifter
 Sammanställning av remissvar på revidering av lokala ordningsföreskrifter
 Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Hylte kommun förslag
 Ärendebeskrivning - 13 § alkoholförtäring
 §12 KPR Remiss Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §11 KTR Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 §58 SBN Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 Kontorets förslag
 §51 ON Remiss Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §75 BUN Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §78 KFN Svar på remiss revidering lokala ordningsföreskrifter
 Yttrande 2020-06-11 förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter, 213-4292-20 

Länsstyrelsen Halland
 §91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun i enlighet med kommunledningskontorets 
förslag med följande ändringar:
- Fritidsgården ska finnas med i § 13. 
- Det ska ändras från lekpark till lekplatser i § 17. 

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: § 13  ordningsföreskriften ska justeras med följande text: På 
följande platser är det förbjudet att förtära starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker 
om det inte finns serveringstillstånd enligt alkohollagen eller om det sker i samband med 
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privat fest med en i förväg bestämd krets personer om alkoholserveringen sker utan 
vinstintresse och till självkostnad för gästerna.
 
Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar om följande tillägg: I väntan på nationella riktlinjer införa i Hylte 
lokala ordningsföreskrifter texten "Böneutrop via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet då det av 
det omgivande samhället kan upplevas som störande samt kulturellt och religiöst 
polariserande. 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar:
-att uppdater § 12 i dokumentet "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun till 
följande: "Det krävs tillstånd från polismyndigheten för att samla in pengar i bössor eller 
likande. Det krävs inget tillstånd om insamlingen utgör led i tillståndpliktig allmän 
sammankost eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs oavsett om de insamlade pengarna 
avses gå till föreningsverksamhet, välgörande ändamål eller om de ska betraktas som en 
personlig gåva till insamlaren. 
- att Hylte kommun i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter inför ett förbud mot tiggeri på 
offentlig plats samt på offentligt område som kommunen jämställt med sådan plats, i enlighet 
med 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2§  första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges. 
 
Krister Mattsson (S) yrkar om återremiss för att arbeta om § 13 så att alkohol kan tillåtas i 
kommunens lokaler när de används som evenemangsloka utifrån de intentioner som 
diskuterades på sammanträdet.
 
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till Krister Mattssons yrkande. 
 
Ajournering: 10:50-11:10
 
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras. Ordförande finner kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras.
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kanslienheten

Paragrafen är justerad

18 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
(2020 KS0270)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi- och handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism.

Beskrivning av ärendet
Förslaget för strategi- och handlingsplan mot våldsbejakande extremism har varit ute på 
remiss till kommunens nämnder och rådgivande organ. Remissvaren har sammanställts och i 
ärendebeskrivningen går det att läsa kommentarer från kommunledningskontoret på inkomna 
synpunkter och yttranden.

Handlingar i ärendet
 §195 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Tjänsteskrivelse - strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Ärendebeskrivning - Remissrunda till kommunens nämnder och rådgivande organ
 Strategi och handlingsplan våldsbejakande extremism
 §89 KFN Remiss strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Yttrande strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §13 KPR Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §87 BUN Remiss Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Yttrande - Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §73 SBN Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism - på remiss
 Synpunkt på Remiss Handlingsplan Våldsbejakande extremism
 Synpunkt på remiss - Handlingsplan Våldsbejakande extremism
 §12 KTR Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism - på remiss
 §52 ON Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §102 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi- och handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism.

Paragrafen är justerad
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§238

Svar på motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på 
kommunens skolor 
(2019 KS0464)

Beslut
Ärendet ska återremitteras för fortsatta politiska diskussioner. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ett system för klassmorfar/mormor 
(hädanefter klassmorfar) på kommunens skolor. I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta:

- Att ge berörd nämnd i uppdrag att se över den ekonomiska frågan samt
försäkringsfrågan, för att införa "klassmorfar/mormor" systemet enligt
skollagen och dyl. regelverk.

- Att införa "klassmorfar/mormor" systemet endera som pilot på någon
skola/skolor i Hylte kommun, alternativt införa det på samtliga av
kommunens skolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04, § 15, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna svar på motionen. Barn-och ungdomsnämnden 
beslutade 2020-06-17, § 59, att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-
sats men avslå den andra att-satsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-29, § 
141, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att belysa ärendet ut juridisk och ekonomisk 
synvinkel och ge ett förslag på svar på motionen. Både jurist och ekonom har därför deltagit i 
beredningen av ärendet.

Av motionen följer att det huvudsakliga syftet med klassmorfar ska vara att personen ska 
hjälpa läraren vissa timmar. Uppgifterna ska bestå i att läsa med barnen och lyssna på dem så 
att barnen får lära sig att uttrycka sig i ord och utveckla tal, läs- och skrivförmåga och att 
lyssna. De beskrivna uppgifterna ligger, som Barn- och ungdomsnämnden påpekat i sitt 
remissvar, inom ramen för undervisning.

Av 2 kap. 13 § skollagen följer att som utgångpunkt får endast behörig, legitimerad lärare 
eller förskollärare bedriva undervisning. Enligt 2 kap. 14 § skollagen får det dock utöver det i 
undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning 
eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. Det rör sig om 
personal som har sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas. Exempel på sådan personal är fritidsledare och barnskötare.
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Om klassmorfar inte är behörig, legitimerad lärare är det alltså inte möjligt att låta denne delta 
i att bedriva undervisning. Det kan tänkas att någon klassmorfar är kvalificerad och därför 
skulle kunna bedriva undervisning enligt skollagens bestämmelser.

Om sådan klassmorfar är volontär blir det fråga om konkurrens med anställd personal. 
Sveriges kommuner och regioner menar att volontärer ska vara ett komplement till, inte en 
ersättning för, anställd personal i offentlig verksamhet (Civilsamhället som utvecklingskraft, 
demokratiaktör och samverkanspartner, SKR, 2018, s. 11). Kommunledningskontoret delar 
uppfattningen. Volontärer ska inte ha något eget ansvar på så sätt att de ersätter personal.

Det är även av det skälet viktigt att noga överväga vilka uppgifter volontärerna ska utföra och 
se till att systemet inte blir ett alternativ till att anställa personal. Detta särskilt mot bakgrund 
av att skolorna tvingats och fortsatt tvingas avveckla flera tjänster inom berörd verksamhet, 
t.ex. studiehandledare och resurspedagoger. Det är av stor vikt att det inte uppfattas så att 
skolan använder volontärer i besparingssyfte.

Om en klassmorfar istället anställs, oavsett om hen är kvalificerad och ska bedriva 
undervisning eller enbart utföra andra uppgifter, är frågan i vilka fall en klassmorfar fyller ett 
annat behov än andra pedagoger. Om klassmorfar inte har någon annan funktion ska 
övervägas vilka fördelarna är med en klassmorfar jämfört med en annan anställd resurs. Om 
de uppgifter klassmorfar ska anställas för att utföra inte normalt fullgörs av annan personal på 
skolan bör också övervägas om det överhuvudtaget ligger inom ramen för skolans uppdrag 
och därmed är en verksamhet skolan har lagstöd för att bedriva (jfr 2 kap. 1 § 
kommunallagen).

Kommunledningskontoret bedömer därför, mot bakgrund av utredningen, att det inte bör 
införas ett system med klassmorfar i enlighet med motionen.

Handlingar i ärendet
 §197 KSAU Svar på motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens 

skolor
 Svar på motion att införa klassmorfar/mormorsystemet på kommunens skolor
 Ärendebeskrivning svar på motion att införa klassmormor/morfarsystemet i 

kommunens skolor
 §59 BUN Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor - remissvar
 Tjänsteskrivelse Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor
 Motionatt införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor
 §173 KF Inkomna motioner
 §15 KSAU Motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor - 

på remiss
 
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar återremiss för fortsatta politiska diskussioner. 
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Stina Isaksson yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.  
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras.

Paragrafen är justerad
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§239

Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka 
befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig 
parkering. 
(2019 KS0310)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att utöka befintlig skolgård på Rydöbruks 
skola, samt utöka befintlig parkering vid skolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på svar på motionen, samt att kontakt ska tas med andra kontor som eventuellt berörs 
av
frågorna i motionen.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med barn- och ungdomskontoret för att 
undersöka om kontoret ser ett behov av en utökad skolgård. Det har då framkommit att så inte 
är fallet och att dagens skolgård följer de rekommendationer om storlek som finns.

Kommunledningskontorets förslag är därför att motionens båda att-satser avslås.

Handlingar i ärendet
 §198 KSAU Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka 

befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om att utöka skolgård och befintlig parkering vid 

Rydö skola
 Ärendebeskrivning - Svar på remiss angående att utöka friytan vid Rydö skola
 Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintlig skolgård på 

Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.
 §76 KF Inkomna motioner
 §186 KSAU Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka 

befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering - på remiss

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig till förmån till Stina Isakssons 
yrkande.
 

Paragrafen är justerad
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§240

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och 
Parkförening 
(2019 KS0267)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medge ett bidrag om 270 000 kr till Brännö Folkets Hus och 
Parkförening för renovering av lokaler. Finansiering sker via statsbidrag från Tillväxtverket.

Beskrivning av ärendet
Den 10 september 2019 beslutade kommunstyrelsen att medfinansiera styrelsens ansökan till 
Boverket med 520 000 kr. Medel skulle betalas ut när kostnaderna blivit verifierade. Styrelsen 
för Brännö Folkets Hus och Parkförening fick tidigare i år besked från Boverket om att deras 
ansökan inte blev beviljad. Den 11 juni 2020 togs ett ordförandebeslut på att 
kommunstyrelsen skulle bidra med 250 000 kr till Brännö Folkets Hus och Parkförening för 
renovering av lokaler. Nu söker föreningen om den resterande summan av sin ursprungliga 
ansökan. Föreningen har skickat in en redovisning av de åtgärder som är gjorda och även en 
planering för kommande åtgärder.

Föreningens planering av kommande åtgärder:
- Installation av luftvatten för grundvärme i det befintliga vattenburna värmesystemet.
- Renovering av kök: nytt golv, målning av tak och väggar.
- Byte av kylar, vissa skåp och lådor.
- Installation av värmeskåp.

Brännö Folkets hus är en av kommunens största samlingslokaler. Lokalen är också utsedd 
som en av kommunens reservlokaler vid krissituationer.

Handlingar i ärendet
 §204 KSAU Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och 

Parkförening
 Tjänsteskrivelse Ekonomiskt bidrag för Brännö Folkets park
 Mejl från Brännö Folkets Hus och Parkförening - Redovisning av renovering för 

utbetalning av resterande belopp
 Inkommen komplettering från Brännö Folkets hus och Parkförening
 Bilagor till begäran om utbetalning av resterande medel Brännö Folkets hus och 

parkförening
 Ordförandebeslut - Ekonomiskt bidrag till Brännö Folkets Hus och Parkförening

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Kommunstyrelsen beslutar att medge ett bidrag om 270 000 kr till Brännö Folkets Hus och 
Parkförening för renovering av lokaler. Finansiering sker via statsbidrag från Tillväxtverket.

 
Yrkande
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Brännö Folkets hus och Parkförening

Paragrafen är justerad
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§241

Till- och nybyggnation av Bonadsmuseum i Unnaryd 
(2020 KS0335)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 950 000 kr under 2020 för att medfinansiera om- och 
tillbyggnation av Bonadsmuséet i Unnaryd. Medfinanseringen sker under förutsättning att 
Boverket beviljar ansökan. 

Beskrivning av ärendet
Bonadsmuseet i Unnaryd är Sveriges enda arkivmuseum för bonadskonst och saknar 
internationell motsvarighet. Här förvaltas ca 150 unika bonadsmålningar varav ca 75 visas 
upp i själva utställningshallen. Museet har brist på utrymmen för sin samling och för 
verksamhet såsom kurser och temporära utställningar, därför behöver lokalerna utökas.

Den totala kostnaden för byggnationen beräknas till 13 000 000 kr. Unnaryd-Jälluntofta 
hembygdsförening har ansökt till Allmänna arvsfonden om 4 600 tkr och till Boverket om 
6 500 000 kr för att få bidrag till om- och tillbyggnaden. För att Boverket ska bevilja medel 
krävs kommunal medfinansiering på 30 procent. Boverket kommer att fatta beslut om bidrag i 
maj 2021.

Hylte kommun behöver därför avsätta medel för att medfinansera 30 procent av den del av 
bidraget för om- och tillbyggnationen av Bonadsmuséet i Unnaryd som kommer från 
Boverket. 30 procent av 6 500 000 kr är 1 950 000 kr. Medfinansieringen sker under 
förutsättning att både ansökan till Allmänna arvsfonden och Boverket blir beviljade.

Handlingar i ärendet
 §205 KSAU Till- och nybyggnation av Bonadsmuseum i Unnaryd
 Tjänsteskrivelse Medfinansiering av om- och tillbyggnation av Bonadsmuséet i 

Unnaryd
 Ansökan Till- och nybyggnation av Bonadsmuseum i Unnaryd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 950 000 kr för att medfinansiera om- och 
tillbyggnation av Bonadsmuséet i Unnaryd.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 950 000 kr under 2020 för 
att medfinansiera om- och tillbyggnation av Bonadsmuséet i Unnaryd. 
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Anna Roos (C) yrkar: Medfinanseringen sker under förutsättning att Boverket beviljar 
ansökan. 
 
Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists och Anna Roos yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
med tillägget från Ronny Löfquist, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
 

Beslutet skickas till 
Unnaryd-Jälluntofta hembygdsförening
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§242

Remiss Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till 
skolinformation 
(2020 KS0369)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och överlämnar det till Utbildningsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Den 29 oktober 2020 inkom till kommunledningskontoret en promemoria från 
Utbildningsdepartementet. Promemorian innehåller förslag till en tidsbegränsad lösning för att 
säkerställa tillgång till skolinformation. Hylte kommun har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget.

Systemet för informationsförsörjning på skolområdet bygger på att uppgifter som används för 
att framställa statistik också kan användas för bl.a. publicering av information riktad till 
allmänheten och kommuners resursfördelning. En ändring i rättspraxis gällande vilka 
uppgifter om enskilda huvudmän som skyddas av statistiksekretess, har dock gjort att 
uppgifter som tidigare ansågs vara offentliga nu anses omfattas av sekretess. Det innebär att 
systemet för informationsförsörjning inom skolväsendet inte fungerar som tidigare.

Eftersom Skolverket, kommunerna och inte minst allmänheten är beroende av 
informationssystemet anses det brådskande att vidta åtgärder så att systemet fungerar igen. 
Därför föreslås i promemorian en tidsbegränsad åtgärd för att tillfälligt lösa detta, medan man 
väntar på att en större utredning kring saken blir färdig.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till remissvar. Kultur-och fritidskontoret 
och barn-och ungdomskontoret har fått lämna synpunkter på förslaget. Svaret innebär att 
Hylte kommun är positiva till förslagen i promemorian och anser att de ska antas.

Handlingar i ärendet
 §206 KSAU Remiss Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till 

skolinformation
 Tjänsteskrivelse Remissvar på promemoria om tidsbegränsad lösning för att 

säkerställa tillgång till skolinformation
 Yttrande över tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
 Remiss Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och överlämnar det till Utbildningsdepartementet.
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Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet

Paragrafen är justerad
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§243

Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan - 
krisarbete 
(2020 KS0394)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen med ett 
kapitel om krisledningsarbete.

Beskrivning av ärendet
I och med rådande covid-19 pandemi har behovet att revidera dokumenthanteringsplanen för 
kommunstyrelsen blivit aktuell då berörda inom krisledningsarbetet behöver planera för 
bevarandet av den stora mängd dokumentation som berör krisarbetet. Förslaget innehåller 
handlingar av vikt och av ringa betydelse samt även vilka dokument och handlingar som 
behöver finnas på plats inför en krisledning.

De punkter som kommunledningskontoret har tagit fram kommer att läggas på rätt ställe i 
kommunstyrelsens sammanlagda dokumenthanteringsplan efter kommunstyrelsens beslut.

Handlingar i ärendet
 §207 KSAU Revidering kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan – 

krisledningarbete
 Tjänsteskrivelse - Revidering kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan - 

krisledningsarbete
 Komplettering KS dokumenthanteringsplan - Krisledningsarbete

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen med ett 
kapitel om krisledningsarbete.
 
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till 
Kanslienheten

Paragrafen är justerad
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§244

Remiss Halmstads översiktsplan 
(2020 KS0401)

Beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Halmstads kommun.

Beskrivning av ärendet
Halmstads kommun har tagit fram ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan, 
Framtidsplan 2050. Hylte kommun har i egenskap av grannkommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter under samrådstiden som avslutas 11 januari, 2021.

Materialet finns publicerat på Halmstads kommuns webbplats: 
https://framtidsplan2050.halmstad.se, och består av en digital karta med tillhörande 
information. Innehållet i översiktsplanen är uppdelat i fem delar:

Framtidsbild 2050

Del A: Strategiska planeringsinriktningar

Del B: Användning av mark- och vattenområden

Del C: Riksintressen och mellankommunala intressen

Del D: Hållbarhetsbedömning

Förslaget innebär att Halmstads kommun ska ha beredskap för att år 2050 ha en befolkning på 
150 000 invånare, jämfört med cirka 101 000 idag. I planen finns 24 000 nya bostäder 
utpekade för perioden.

Yttrande

Hylte kommun har tagit del av samrådshandlingarna till Halmstads nya översiktsplan, 
Framtidsplan 2050 med stort intresse. Översiktsplanens digitala utformning ökar 
tillgänglighet och användbarhet betydligt, men innebär generellt en del utmaningar, bland 
annat när det gäller överblickbarhet. Kartorna är snygga och relativt lätta att navigera i och 
Halmstads övergripande intentioner med utvecklingen av kommunen framgår väl av den 
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digitala översiktsplanen.

Halmstads kommun har ambitionen att växa med nästan 50 procent under perioden, vilket ger 
en tillväxttakt på cirka 15 procent per år, jämfört med 1,3 procent per år under de senaste tio 
åren (2009-2019). Hylte kommun ser positivt på Halmstads ambitioner att växa. Att Halmstad 
blir en starkare tillväxtmotor i regionen är gynnsamt också för Hylte och andra kommuner 
inom arbetsmarknadsområdet.

Hylte och Halmstad har redan idag en omfattande mellankommunal pendling som är ungefär 
lika stor i båda riktningarna. Med en femtioprocentig befolkningstillväxt i Halmstad bedöms 
omfattningen av den mellankommunala pendlingen öka markant. Hylte kommun har i sin nya 
översiktsplan gjort bedömningen att det är angeläget att pendlingen mellan Halmstad och 
Hyltebruk effektiviseras genom överföring från väg till järnväg. Därigenom får 
kollektivtrafiken konkurrenskraftiga restider jämfört med bilen, vilket inte är möjligt med 
expressbuss. Det skapar förutsättningar för en betydligt större marknadsandel av arbetsresorna 
än dagens cirka 20 procent. De positiva konsekvenserna för Halmstad av en sådan satsning är 
uppenbara. Idag sker cirka 1300 resor dagligen med bil till och från Halmstad och Hyltebruk 
(år 2015), vilket med en 50-procentig ökning skulle handla om ungefär 1900. Troligtvis blir 
ökningen större eftersom rörlighet och pendling ökar generellt. Dessa bilar tar plats i 
rusningstrafiken morgon och eftermiddag i Halmstad, vilket i sin tur ökar trafikbuller, 
försämrar trafiksäkerheten och försvårar för kollektivtrafikens framkomlighet i staden. Hylte 
kommun ser gärna att frågan lyfts på ett tydligare sätt i översiktsplanen som underlag för 
fortsatt mellankommunalt och regionalt samarbete i frågan. Frågan skymtar fram här och var i 
planhandlingarna, bland annat i skrivningar som ”Delta i påverkansarbete och driv mot 
förbättringar och utveckling av tågtrafiken” (avsnitt 6.4) och att en tågstation föreslås i Åled. 
Men kommunens inställning i frågan framgår inte klart, och skrivningar som ”Planera 
kollektivtrafiknära och dagens busslinjer utgör stommen” (avsnitt 6.4) ger motsägelsefulla 
signaler.

I textdel C Riksintressen och mellankommunala intressen hanteras endast riksintressen, och 
för de mellankommunala intressena hänvisas till översiktsplanens kartor. Detta ger en 
otydlighet kring hur Halmstads kommun uppfattar de mellankommunala intressena, och Hylte 
kommun efterlyser därför en redovisning där de mellankommunala intressena identifieras. 
Utöver frågan om tågförbindelse (ovan) och andra övergripande mellan-kommunala frågor 
som bostads- och arbetsmarknad, mm, ser Hylte kommun att områden för översvämning 
(Nissan), vindkraft, tillrinningsområde vattentäkt, stort opåverkat område och 
miljökvalitetsnormer, är utpekade i anslutning till gemensam kommungräns.
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Som information antogs Hylte kommuns nya översiktsplan av kommunfullmäktige den 28 
november 2019. Efter laglighetsprövning enligt kommunallagen bedöms översiktsplanen 
kunna vinna laga kraft under december 2020.

Hylte kommun önskar lycka till i det fortsatta arbetet med översiktsplanen, och ser fram emot 
fortsatt samverkan kring våra gemensamma utvecklingsfrågor.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Yttrande Halmstads översiktsplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Halmstads kommun.

Beslutet skickas till 
Halmstad kommun

Paragrafen är justerad
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§245

Samrådsremiss Transportplan för Halmstad kommun - delegering 
till tillväxtutskottet 
(2020 KS0403)

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till tillväxtutskottet att svara på remissen kring Halmstads 
transportplan.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har fått in en samrådsremiss från Halmstad kommun för deras transportplan.

Planen är kopplad till Halmstads översiktsplan, som också är ute på samrådsremiss.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar till tillväxtutskottet att 
svara på remissen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Delegering till tillväxtutskottet att svara på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till tillväxtutskottet att svara på remissen kring Halmstads 
transportplan.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§246

Remiss - Samråd av Halmstads plan för energi och klimat - 
delegering till tillväxtutskottet 
(2020 KS0402)

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till tillväxtutskottet att svara på remissen kring Halmstads plan 
för energi och klimat.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har fått in en samrådsremiss från Halmstad kommun för deras plan för energi 
och klimat.

Planen är kopplad till Halmstads översiktsplan, som också är ute på samrådsremiss.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar till tillväxtutskottet att 
svara på remissen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Delegering till tillväxtutskottet att svara på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar till tillväxtutskottet att svara på remissen kring Halmstads plan 
för energi och klimat.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§247

Indragen delegation vid egen uppsägning 
(2020 KS0395)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att chefer som har delegation från kommunstyrelsen och vars 
anställning ska avslutas genom egen uppsägning eller pension, får indragen delegation under 
uppsägningstiden gällande lönesättning, lönetillägg och ingående av anställningsavtal.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in tillägget i kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att göra liknande tillägg i sina 
delegeringsordningar.

Beskrivning av ärendet
Chef har verksamhet, budget och personalansvar samt arbetsmiljöansvar. Att ha 
arbetsmiljöansvar innebär befogenheter att kunna åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön och 
för detta behövs ekonomiska-och personella resurser. Dessa befogenheter behöver kvarstå 
under hela anställningstiden.
Men när det gäller beslut om lönesättning, lönetillägg och ingående av anställningsavtal 
upphör delegationen för denna handläggning från och med det datum då chef överlämnar egen 
uppsägning eller pension. Under uppsägningstiden övergår delegationen i dessa frågor till 
överordnad chef.

Handlingar i ärendet
 §55 PU Indragen delegation vid egen uppsägning
 Indragen delegation under uppsägningstiden

Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att chefer vars anställning ska avslutas i 
Hylte kommun, genom egen uppsägning eller pension, får indragen delegation under 
uppsägningstiden gällande lönesättning, lönetillägg och ingående av anställningsavtal.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att chefer som har delegation från 
kommunstyrelsen och vars anställning ska avslutas genom egen uppsägning eller pension, får 
indragen delegation under uppsägningstiden gällande lönesättning, lönetillägg och ingående 
av anställningsavtal. Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in tillägget i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att göra 
liknande tillägg i sina delegeringsordningar.
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Anna Roos (C), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) och Tommy 
Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer personalutskottets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande.  
 
 
 

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Kanslienheten

Paragrafen är justerad
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§248

Yttrande regional utvecklingsstrategi för Halland 
(2020 KS0339)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande och 
skickar in det till Region Halland.
 
Sista meningen i sista stycket under första frågeställningen ska tas bort innan yttrandet skickas 
in. 

Beskrivning av ärendet
den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskriver Region Halland den övergripande 
riktningen och vägledningen för Hallands samhällsutveckling. Regionala utvecklingsstrategin 
får sitt genomförande och sin uppföljning av styrdokumenten Tillväxtstrategi för Halland, 
Hälso- och sjukvårdsstrategi och Kulturstrategi med kulturplan. Dessa styrdokument är i sin 
tur vägledande för andra strategier, planer och program som t.ex. Regional bredbandsstrategi 
för Halland, Regional infrastrukturplan och Trafikförsörjningsprogram.

Region Halland har skickat en remissversion på den regionala utvecklingsstrategin till Hylte 
kommun. Den regionala utvecklingsstrategin påverkar alla kommunala verksamheter.

Varje nämnd i Hylte kommun har tagit fram ett eget yttrande och skickat in detta till Region 
Halland. Kommunstyrelsen ska nu behandla vad kommunstyrelsen ska yttra sig.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Yttrande regional utvecklingsstrategi för Halland
 Ärendebeskrivning Yttrande Regional utvecklingsstrategi
 Missiv - välkommen att lämna inspel på Regional utvecklingsstrategi Halland - Bästa 

livsplatsen 2035
 Remissversion Regional utvecklingsstrategi Halland - Bästa livsplatsen 2035
 De halländska rösterna - en sammanställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande och 
skickar in det till Region Halland.
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Sista meningen i sista stycket under första frågeställningen ska tas bort 
innan yttrandet skickas in 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut, vilket ordförande finner att kommunstyrelsen gör.
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
 

Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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