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Plats och tid Bolmen kl. 08:30-10:15 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 

Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M)  ersätter 
Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Daniel Bernhardt (Hallandstrafiken) §203 
Carolina Winkler (Överförmyndarkansliet) §203 

  
Utses att justera Stina Isaksson (SD) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§201-217 
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ÄRENDELISTA 
§201 Val av justerare 

§202 Godkännande av ärendelista 

§203 Information och rapporter 

§204 Meddelande 

§205 Kommun- och regionledningsforum 2022 

§206 Revidering av bidragsnormer för föreningsbidrag 

§207 Svar på motion - Enskilda vägar 

§208 Svar på motion - Återvinning av textilier 

§209 Ombudgetering från kultur- och folkhälsonämnden till omsorgsnämnden - 
Kontaktpersoner 

§210 Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Kommunstyrelsen 

§211 Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Räddningsnämnden 

§212 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

§213 Ansökan från Bröderna Anderson i Kjerstinabo donationsfond 

§214 Ansökan från syskonen Andersson i Fängsed donationsfond 

§215 Motion angående en motorgård för ungdomar - på remiss 

§216 Motion angående syskonförtur - på remiss 

§217 Motion om byggnation i trä, Parkstaden - på remiss 
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§201 

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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§202 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§203 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen samt genomfört samråd med 
Nämnden för överförmyndare i samverkan. 

Beskrivning av ärendet 
Kostnader för färdtjänst 
Daniel Bernhardt, Trafikchef på Hallandstrafiken, informerar om de ökade kostnaderna för 
färdtjänst i Halland och för Hylte kommun. Den främsta anledningen till ökningen är den 
normaliserade trafikkostnaden samt ett ökande resande. Antal resor per resenär har ökat och 
även snittkostnaden per resa har ökat. Planering- och handläggning, samordningen, är på en 
god nivå. 
  
Samråd - Nämnden för överförmyndare i samverkan 
På samrådet deltar Carolina Winkler, kanslichef Överförmyndarkansliet. 
Överförmyndarnämnden är en kommunal samverkan mellan Halmstad, Laholm, Båstad och 
Hylte och kansliet finns i Halmstad. Överförmyndarnämnden ansvarar för att granska 
förmyndare, förvaltare och gode män, vilka utsetts av tingsrätten, så att inte huvudmannen 
lider skada. Nämnden anvarar för att rekrytera och utbilda ställföreträdare. 
  
Den stora utmaningen är att rekrytera nya ställföreträdare. Det är ett ideellt uppdrag med 
mycket ansvar och låg ersättning och ärendena är mer komplexa idag. Även kraven 
på redovisning/årsräkningar ökar, både på nämndens tillsyn och på ställföreträdaren.  
  
Nämnden tittar på att höja arvodena för ställföreträdarna där man följer Sveriges Kommuner 
och Regioners riktlinjer. 
  
Småkom 
Ronny Löfquist (S) och Emma Gröndahl har deltagit på Småkoms höstmöte 16-18 november 
där man bland annat behandlade budgeten. 
  
Krisledningsövning 
Den 25 november genomfördes krisledningsövningen Katja där scenariot var ett regionalt el-
bortfall. Syftet med övningen är att öva kommunens funktioner i kris. 
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2022 

Paragrafen är justerad 

5 (24)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§204 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

  
Till dagens sammanträde har det inte inkommit några meddelanden.  
 

Paragrafen är justerad 
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§205 

Kommun- och regionledningsforum 2022  
(2022 KS0022) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommun- och regionledningsforum har haft ett digital sammanträde den 16 november. 

Handlingar i ärendet 
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2022-11-16 
 Mötesanteckningar - Kommun- och regionledningsforum 2022-11-16 
 Målbildsarbetet för god och nära vård - antagen 

Paragrafen är justerad 
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§206 

Revidering av bidragsnormer för föreningsbidrag  
(2022 KS0358) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av bidragsnormer 
för föreningslivet i enlighet med beslut i kultur-och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 om bidragsnormer för Hylte kommuns 
föreningsbidrag, där gällande förutsättningar är samlade i ett dokument. Vissa smärre 
revideringar har därefter gjorts. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden har nu gjort en översyn av bidragsnormerna under rubrikerna: 

 Allmänna bestämmelser 
Ändringen avser ”Alla handlingar och ansökningar ska lämnas in till kultur- och 
folkhälsonämnden via kommunens digitala föreningsportal”. 

 Lokal- och anläggningsbidrag 
Ändringen avser ” Stödberättigade föreningar är föreningar som inte täcks av andra 
årliga bidrag, som exempel bidrag för pensionärsföreningar och årsbidrag för 
kulturföreningar. Uppdatering utifrån beslut om nya ersättningar för elljusspår, samt 
tillägg av stöd för vissa typer av anläggningar”. 

 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 
Ändringen avser ”Idrottsföreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet (RF) 
behöver inte ansöka om LOK-stöd. LOK-stöd betalas ut per automatik utifrån de 
uppgifter idrottsföreningen rapporterar till RF”. 

 Ledarutbildningsbidrag 
Ändringen avser ” Begränsning i maximal utbetalning per deltagare och kurser tas 
bort”. 

  Bidrag till samlingslokaler 
Ändringen avser ”Arrangemang då Hylte kommun hyr samlingslokalen räknas inte 
med fördelningen för beräkningen av bidraget” 

 Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer 
Ändringen avser ”Föreningen/organisationen ska särredovisa aktiviteter som är 
genomförda i Hylte kommun och hur många deltagare från Hylte kommun som 
deltagit i föreningens/organisationens verksamhet”. 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av bidragsnormer för föreningslivet 
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 §83 KFN Bidragsnormer 
 Tjänsteskrivelse KFN - Revidering av bidragsnormer för föreningsbidrag 
 Bidragsnormer för föreningsbidrag - förslag reviderat 22-10-06 
 Bidragsnormer för föreningsbidrag - med ändringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av bidragsnormer 
för föreningslivet i enlighet med beslut i kultur-och folkhälsonämnden. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§207 

Svar på motion - Enskilda vägar  
(2022 KS0138) 

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

Beskrivning av ärendet 
Håkan Bengtsson (C) och Bo Eriksson (C) lämnade den 3 mars 2022 in en motion där de 
belyser skillnaden mellan finansieringen av vägunderhåll i tätort och på landsbygden. Därefter 
föreslår de följande: 
  

 Att kommunen ser över och uppdaterar bidragsregler för enskilda vägar. Så att det blir 
kostnadsmässigt jämställt att bo utanför tätort, som att bo i samhällen. 

 Att tillräckliga ekonomiska medel budgeteras för detta. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2022, § 121, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunlednings-kontoret senast 28 november 2022. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret, som föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå motionen. Kontoret har svårt att tolka vad motionären menar med att det ska 
bli kostnadsmässigt jämställt att bo utanför tätort som att bo i samhällen och därmed också 
svårt att avgöra vad som är tillräckliga ekonomiska medel för detta. Huvudprincipen vad 
gäller väghållaransvaret är tydliga och det borde snarare vara ett statligt än kommunalt ansvar 
att fördela mer medel till det enskilda vägnätet. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-28, § 89, 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 gällande enskilda vägar 
 §89 SBN Svar på motion om enskilda vägar 
 Tjänsteskrivelse SBN - Yttrande motion enskilda vägar 
 Yttrande SBN - Svar på motion om enskilda vägar 
 §121 KSAU Motion angående enskilda vägar - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion om enskilda vägar - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion - Enskilda vägar 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Bo-Gunnar Åkessons 
bifalls yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§208 

Svar på motion - Återvinning av textilier  
(2022 KS0204) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade den 3 maj 2022 in en motion där hon belyser att textilier är en 
värdefull resurs som utnyttjas för lite i Sverige idag. Mot bakgrund av detta föreslår hon:  
  

 Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att se över förutsättningarna för återvinning 
av textilier i vår kommun. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2022, § 123, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. Det kommunala avfallsansvaret har under 
de senaste åren utökats efter det att ny lagstiftning på området har tillkommit. Det har handlat 
om både krav på separat insamling av matavfall, insamling av returpapper och nu senast krav 
att förpackningar ska samlas in separat from 2024.  
  
Det ställer krav på kommunerna att hantera nya krav inom avfallsområdet, både i närtid och 
på längre sikt. I EU:s nya avfallsdirektiv finns krav på separat insamling av textilavfall till 
2025 och regeringen har utrett frågan med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. 
  
I dagsläget är det kommunerna som är ansvarig för insamling av textilier inom sitt 
avfallsansvar. När det gäller återvinning/återbruk av textilier är det vanligt att textilier samlas 
in separat i anslutning till kommunernas återvinningscentraler i samverkan med 
organisationer/privata aktörer.  
  
I Hylte kommun sker idag en viss insamling av textilier/kläder vid FTI insamlingsstationer. 
Samhällsbyggnadskontoret kommer utreda möjligheterna att påbörja samarbete med en aktör 
för återbruk och återvinning av textilier på Borabo återvinningscentral.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 oktober 2022, § 90, att föreslå att motionen ska 
anses vara besvarad med hänvisning till att frågan ingår i det pågående arbetet inom ramen för 
det kommunala avfallsansvaret. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande återvinning av textilier 
 §90 SBN Svar på motion – återvinning av textilier 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion gällande återvinning av textilier 
 §123 KSAU Motion angående återvinning av textilier - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående återvinning av textilier - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion - Återvinning av textilier 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§209 

Ombudgetering från kultur- och folkhälsonämnden till 
omsorgsnämnden - Kontaktpersoner  
(2022 KS0382) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering motsvarande 
186 616 kronor från kultur- och folkhälsonämnden till omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens verksamhet IFO vuxen har tidigare haft ansvaret för att 
bevilja kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen och omsorgskontoret haft ansvaret för att 
bevilja kontaktpersoner enligt LSS. För att tydliggöra och förenkla för personer med någon 
form av funktionsnedsättning och för att minimera risken att den enskildes ärende hamnar 
mellan stolarna då två olika nämnder har ansvaret har en överenskommelse gjorts mellan 
kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret om att flytta över aktuella ärenden till 
omsorgskontorets regi.  
  
Överenskommelsen innefattar också att det framöver är omsorgsnämndens ansvar att bevilja 
kontaktperson enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättningar. I samband 
med överflyttning av pågående ärende behöver även en justering av budgeten göras mellan 
kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden kommer även i fortsättningen att ansvara för att bevilja 
kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen för personer med enbart missbruksproblematik. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering från kultur- och folkhälsonämnden till 

omsorgsnämnden 
 §82 ON Ombudgetering - kontaktpersoner 
 Tjänsteskrivelse ON - Ombudgetering kontaktpersoner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering motsvarande 
186 616 kronor från kultur- och folkhälsonämnden till omsorgsnämnden. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 

14 (24)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Kultur- och folkhälsonämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§210 

Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Kommunstyrelsen  
(2022 KS0377) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva 
de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar. 
 
Flertalet investeringar är pågående och för att fullfölja projekten finns det behov av att 
ombudgetera återstående investeringsmedel. Kommunstyrelsen begär därmed att få 
ombudgetera investeringsmedel som inte förbrukats under 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse-Ombudgetering investeringar 2022 
 Sammanställning ombudgeteringar från 2022 till 2023 
 Ombudgetering Energieffekt. inkl system 
 Ombudgetering Exploateringsprojekt 
 Ombudgetering Först. mottagningskök E.F 
 Ombudgetering Gamla Hallen förstudie 
 Ombudgetering Lag om skydd mot olyckor 
 Ombudgetering Landeryds skola 
 Ombudgetering Markförvärv 
 Ombudgetering Nya detaljplaner 
 Ombudgetering Nya läsplattor mandatskifte 
 Ombudgetering Ombyggnation Torups skola 
 Ombudgetering Parkstaden 
 Ombudgetering Ram ombyggnad fastigheter 
 Ombudgetering Raminv kommersiella fastigheter 
 Ombudgetering Unnaryds brandstation 
 Ombudgetering Upprutsning idrottsplats 
 Ombudgetering Utrymme åtgärd hemkunskap och slöjdsal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ombudgetera återstående 
investeringsmedel vid bokslutet 2022 till 2023. Investeringsprojekten i fråga återfinns som 
bilaga i ärendet.  
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§211 

Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - 
Räddningsnämnden  
(2022 KS0378) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden begär att få ombudgetera 3 500 tkr för investeringsprojektet Övningsplats 
från 2022 till 2023 så att beslutat investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut.  
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse- Ombudgetering av investering från 2022 till 2023 
 Ombudgetering Övningsplats 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ombudgetera 3 500 tkr från 2022 till 
2023.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§212 

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  
(2022 KS0177) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta Hylte kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd 
mot olyckor 2003:778 för mandatperioden 2023–2026. 
  

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska alla kommuner anta ett 
handlingsprogram för förebyggande av brand, andra olyckor samt räddningstjänst. 
Föreliggande förslag till handlingsprogram beskriver hur kommunens arbete ska inriktas 
under kommande mandatperiod. I handlingsprogrammet redovisas de övergripande målen för 
verksamheten och vilka risker som bedöms kan komma att kräva en räddningsinsats. Det 
redovisas även räddningstjänstens förmåga att utföra räddningsinsatser samt hur den 
förebyggande verksamheten är organiserad. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Hylte kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd mot 

olyckor (LSO) 2003:778 
 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Hylte kommun 2022 
 Begäran om kommunens handlingsprogram enligt LSO 2003:778 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Hylte kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd 
mot olyckor 2003:778 för mandatperioden 2023–2026 
 

Beslutet skickas till  
MSB 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§213 

Ansökan från Bröderna Anderson i Kjerstinabo donationsfond  
(2022 KS0371) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 164 000 kronor ur Bröderna Andersson i 
Kjerstinabos donationsfond. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef för det särskilda boendet i Hyltebruk, Alexandra Andrews har ansökt om 164 000 
kronor från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond.  
  
Medlen ska användas för att möjliggöra en trivsam inom- och utomhusmiljö. 
  
Enligt testamentet skall avkastningen efter det att 10% lagts till kapitalet användas till 
främjande av vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som vårdas på inrättningen för 
vård av gamla och sjuka i Hyltebruk. 
  
Utdelningsbara medel uppgår till 164 908 kronor. 
  
Enligt beslutad delegationsordning är det kommunstyrelsens arbetsutskott som är delegat. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan från Bröderna Anderson i Kjerstinabo donationsfond 
 Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond - Särskilt boende 

Hyltebruk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 164 000 kronor ur Bröderna Andersson i 
Kjerstinabos donationsfond. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Enhetschef Alexandra Andrews 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§214 

Ansökan från syskonen Andersson i Fängsed donationsfond  
(2022 KS0373) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 80 000 kronor ur syskonen Andersson i 
Fängsed donationsfond 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef Monica Dahlin ansöker om 80 000 kronor ur angiven donationsfond för att köpa 
in ergonomiska möbler samt för trivsel inomhus och utomhus för de som bor i kommunens 
särskilda boenden i Torup och Långaryd.  
  
Enligt testamentet ska medel ur donationsfond vara riktade till att främja vården av behövande 
ålderstigna, sjuka och lytta som vårdas på Nyhem i Drängsereds församling eller om 
verksamheten vid denna inrättning upphör, behövande i Drängsereds församling. 
  
Utdelningsbara medel uppgår till 87 166 kronor. 
  
Enligt beslutad delegationsordning är det kommunstyrelsens arbetsutskott som är delegat. 
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan från syskonen Andersson i  Fängsed donationsfond 
 Ansökan från syskonen Andersson i Fängsed donationsfond - Särskilda boende i 

Torup samt Långaryd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 80 000 kronor ur syskonen Andersson i 
Fängsed donationsfond  
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Enhetschef Monica Dahlin 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§215 

Motion angående en motorgård för ungdomar - på remiss  
(2022 KS0362) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 5 juni 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD), Mikael Ingvarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Kerstin Alexén (SD) 
lämnade den 31 oktober 2022 in en motion där de belyser vikten av att kommunens 
motorburna ungdomar behöver stöttning att utöva sitt motorintresse. Mot bakgrund av detta 
föreslår de: 
  

 att Hylte kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där ungdomarna kan 
mötas. 

 att Hylte kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp en förening. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att lämna 
svar på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående en motorgård för ungdomar - på remiss 
 §124 KF Inkomna motioner 
 Motion angående en motorgård för ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 5 juni 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§216 

Motion angående syskonförtur - på remiss  
(2022 KS0365) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 5 juni 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Maj Brodin Johansson (SD) lämnade den 31 oktober 2022 in en 
motion som belyser vikten av syskonförtur både vad det gäller trygghet för barn och förälder 
men även ur ett miljöperspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår de: 
  

 att införa syskonförtur på kommunens förskolor. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående syskonförtur - på remiss 
 §124 KF Inkomna motioner 
 Motion - Syskonförtur 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 5 juni 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
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 2022-11-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§217 

Motion om byggnation i trä, Parkstaden - på remiss  
(2020 KS0400) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 5 juni 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Håkan Bengtsson (C), Martina Philip Carlsson (C) och Per Andersson (C) lämnade den 18 
november 2020 in en motion där man belyser vikten att beakta byggnation i trä vid 
detaljplanläggningen av ”Parkstaden”. Massivträ är ett förnybart och miljövänligt 
byggnadsmaterial med ett lågt klimatavtryck. Med bakgrund av detta föreslår de: 
  

 att det i detaljplanen för ”Parkstaden” skrivs in att byggnation i trä eftersträvas. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion om byggnation i trä i Parkstaden 
 §165 KF Inkomna motioner 
 Motion om byggnation i trä, Parkstaden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 5 juni 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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