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Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 

Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson 
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Håkan 
Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV) 
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Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Jenny Johansson (utvecklingsledare) §93 
Patricia Lundgren (ungdomssamordnare) §93 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 

Tommy Edenholm (KV) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§91-111 
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ÄRENDELISTA 
§91 Val av justerare 

§92 Godkännande av ärendelista 

§93 Information och rapporter 

§94 Meddelande 

§95 Delegeringsredovisning 2022 

§96 Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 

§97 Svar på motion angående samordnad varudistribution 

§98 Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

§99 Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 

§100 Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 

§101 Taxa för länsfärdtjänst 

§102 Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi 

§103 Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022 - prognos mars 

§104 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2022 - prognos mars 

§105 Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - prognos mars 

§106 Renovering Gamla hallen 

§107 Nyarp 1:68 

§108 Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnads- och Tillsynsnämnden 

§109 Svar på missiv - Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen 

§110 Yttrande Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025 

§111 Förslag till ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken 
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§91 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§92 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med tillägg under punkten "Information 
och rapporter": 

 Visselblåsarfunktionen 
 Information till Ukrainska flyktingar på Hylte.se 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar att följande punkter tas med i ärendelistan: 

 Visselblåsarfunktionen 
 Öppen droghandel, Örnaskolan 
 Fikapauser på betald arbetstid, kommunkontoret 
 Lyfta bort vaccinkravet helt 
 Statistik fritidskort 
 Information till Ukrainska flyktingar på Hylte.se 

  
Ronny Löfquist (S) yrkar att punkterna behandlas enligt följande: 

 Visselblåsarfunktionen - frågan tas upp under punkten "Information och rapporter" 
 Öppen droghandel, Örnaskolan - punkten tas inte upp på sammanträdet 
 Fikapauser på betald arbetstid, kommunkontoret - punkten tas inte upp på 

sammanträdet 
 Lyfta bort vaccinkravet helt - ärende kommer upp på nästa sammanträde med 

kommunstyrelsen 7 juni 
 Statistik fritidskort - statistiken tas med som information på nästa sammanträde med 

tillväxtutskottet 14 juni 
 Information till Ukrainska flyktingar på Hylte.se - frågan tas upp under punkten 

"Information och rapporter" 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Stina Isakssons yrkande mot Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§93 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 
Utvecklingsledare Jenny Johansson och ungdomssamordnare Patricia Lundgren informerar 
om LUPP-undersökningen i Hylte kommun. Enkäten, som tillhandahålls av MUCF 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) genomförs var tredje år tillsammans 
med, och med ekonomiskt stöd från, Region Hallands Lokala nämnd Hylte. Hösten 2021 
ingick Örnaskolans högstadium, kompetenscentrum samt årskurs 2 på gymnasiet i Halmstad 
(studerande som bor i Hylte kommun) i enkätundersökningen. Undersökningen ställer frågor 
om fritid, skola, trygghet, hälsa och framtid. Rapporten ska nu presenteras för alla nämnder 
och användas i beslutsprocesser som rör unga i Hylte kommun. 
  
Workshop - Utvärdering av utbildning inför ny mandatperiod 2019-2020 
Kanslichef Jenny Hagesjö informerar om upplägg och utvärdering av politikerutbildningen 
inför ny mandatperiod 2019-2022.  
  
Exempel på inspel från kommunstyrelsen inför mandat perioden 2023-2026: 

 Spela in föreläsningarna för framtiden 
 Mer IT-säkerhet 
 Sociala medier 
 Hot och hat 
 Ekonomi 
 Förankring till Hylte men även ett nationellt perspektiv 
 Besök hos olika kommunala verksamheter 

  
Ekonomisk uppföljning Hylte kommun - prognos mars 
Ekonomichef Lars Tingsmark informerar om prognosen för 2022 per mars månad vilken 
pekar på ett negativ resultat på 4,9 miljoner kronor. 
  
Visselblåsarfunktionen 
Stina Isaksson (SD) ställer fråga kring hur Hylte kommun arbetar med visselblåsarfunktionen. 
Kommunchef Emma Gröndahl informerar om Hylte kommuns arbete med 
Visselblåsarfunktionen. Senast 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en 
Visselblåsarfunktion i organisationen. Visselblåsarfunktionen är till för att ge trygghet till den 
som anmäler missförhållande i en organisation. På nästa sammanträde med kommunstyrelsens 
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arbetsutskott den 24 maj kommer fördjupad information samt ett förslag på reglementsändring 
att behandlas. 
  
Information till Ukrainska flyktingar  
Stina Isaksson (SD) efterfrågar information till Ukrainska flyktingar på kommunens hemsida. 
Kommunchef Emma Gröndahl informerar om att på Hylte.se hänvisas man vidare till 
migrationsverket för att det alltid ska vara den mest aktuella informationen. Hylte.se skall 
dock uppdateras med lokala aktiviteter som finns att tillgå, även på Ukrainska. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2022-05-10 

Paragrafen är justerad 
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§94 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 Årsuppföljning LBE 2021 - Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 
 Protokollsutdrag - Antagande av plan för transportsystem del 2. Kommunstyrelsen 

Halmstad 2022-04-05 
 Protokoll Central Skyddskommitté 2022-03-16 
 Protokoll MBL §11 - Ärendelista till nästa KS 2022-04-12 
 Protokoll för styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 202-03-23 
 Anslagsbevis - Protokoll överförmyndare i samverkan 2022-04-26 
 Protokoll 2022-04-07 Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
 Protokoll 2022-04-14 - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 

Paragrafen är justerad 
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§95 

Delegeringsredovisning 2022  
(2022 KS0010) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av de redovisade delegeringsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sedan förra 
sammanträdet. 

Handlingar i ärendet 
 Redovisning av delegeringsbeslut räddningstjänsten - april 

Paragrafen är justerad 
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§96 

Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021  
(2022 KS0185) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundets styrelse 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2021. 
  
Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 
  
Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl.a. verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre. 

Handlingar i ärendet 
 §88 KSAU Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 
 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Halland 2021 
 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet i Halland 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundets styrelse 2021. 
 

Yrkande  
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Samordningsförbundet 
 

Paragrafen är justerad 
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§97 

Svar på motion angående samordnad varudistribution  
(2020 KS0292) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Malin Svan (C ) har i motion som inkom till kommunfullmäktige den 16 juni 2020 förslagit 
att  
- uppdrag ges att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution i Hylte kommun 
och göra en ekonomisk analys av vad det skulle innebära för kommunen att gå över till en 
samordnad varudistribution. 
  
En samordnad varudistribution innebär att gemensamma beställningar av varor och att 
leverantörer kör varorna till en samordningscentral. Vid centralen samordnas varorna som 
sedan körs ut till kommuns enheter. 
  
Kommunstyrelsen remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden, 2021-03-23 KS §48. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att återsända motionen till kommunstyrelsen då de 
anser att uppdraget inte faller inom nämndens ansvarsområde, 2021-06-22 SBN §57.  
  
Kommunledningskontoret har tagit del av andra kommuners förstudie avseende samordnad 
varudistribution, bl.a. Göteborgs. Erfarenheter av de kommuner som genomfört samordnad 
varudistribution är att befolkningsmässigt mindre kommuner inte klarar att genomföra en 
förändring på egen hand. Mindre kommuner som har samordnad varudistribution ingår oftast i 
kluster där kommuner samarbetar både med upphandling av varor och nyttjar en gemensam 
distributionscentral för samlastning och distribution. I processen kring samordnad 
varudistribution är det vidare nödvändigt att flera delar av inköpskedjan ses över, allt från 
kravställning i upphandlingar till att det i samband med samordnad varudistribution sker en 
övergång till e-handel. Att inrätta samordnad varudistribution fullt ut, även tillsammans med 
andra kommuner, är en lång och resurskrävande process.  
  
Upphandlingsfunktionen i Hylte kommun arbetar i dagsläget nära annans kommuns 
upphandlingsfunktion. Kommunledningskontoret ser på sikt att detta samarbeta kan komma 
utvecklas ytterligare. Hylte kommuns upphandlingsfunktion genomgår i dagsläget en 
förändringsprocess. Framöver kommer kommunledningskontoret även se över möjligheterna 
till e-handel och framtagande av en mer långsiktig upphandlingsplan kommer att ske. I 
samband med detta kommer även eventuella samordningsvinster vid gemensamma 
upphandlingar att undersökas.  
  
Kommunledningskontoret kan på sikt eventuellt se att möjligheterna till samordnad 
varudistribution kan ses över, under förutsättning att det sker tillsammans med andra 
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kommuner. I dagsläget bör emellertid inte frågan prioriteras. Istället kan och arbetar 
kommunen idag med andra former av samordning av inköp inom kommunen exempelvis 
gällande kontorsmaterial. I första hand bör Hylte kommun nu bygga vidare på 
upphandlingsfunktionen och i detta arbete undersöka och utveckla samarbetsmöjligheter med 
andra kommuner.  
  
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret därför att motionen avslås. 

Handlingar i ärendet 
 §89 KSAU Svar på motion angående samordnad varudistribution 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion avseende samordnad varudistribution 
 §57 SBN Motion Samordnad Varudistribution 
 Tjänsteskrivelse - Motion samordnad varudistribution 
 §48 KS Motion Samordnad Varudistribution 
 §126 KSAU Motion Samordnad Varudistribution - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion samordnad varudistribution - på remiss 
 §84 KF Inkomna motioner 
 Motion Samordnad Varudistribution 

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

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Anna Roos bifallsyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§98 

Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 
Kråkbergsskolan  
(2021 KS0340) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade 14 september 2021 in en motion där hon föreslår att ge berörd 
nämnd i uppdrag att se över den lilla skolgården på Kråkbergskolan och utrusta den med 
lämplig lekutrustning såsom exempelvis gungor.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021, § 174, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande förslag till svar på motionen:  
De ämnesintegrerade eleverna har tillgång till Kråkbergskolans skolgård och är inte 
hänvisade till bara den lilla inhägnade delen som ligger i anslutning till huskroppen. Att ha 
tillgång till skolgården under de tider som passar de ämnesintegrerade eleverna regleras 
genom schemaläggning av skoldagen. Schemaläggningen görs i samverkan av rektor för 
Kråkbergskolan och rektor för grundsärskolan.  
  
Barn- och ungdomsnämnden anser därför inte att det finns grund för att utrusta det lilla 
inhägnade området och beslutade 2022-03-22, BUN § 19, att föreslå avslag på motionen. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §90 KSAU Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleelever på 

Kråkbergsskolan 
 §19 BUN Remiss Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna 

på Kråkbergskolan 
 §174 KSAU Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

- på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan - på remiss 
 §114 KF Inkomna motioner 
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 Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

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

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 
- Den som röstar enligt Stina Isakssons bifallsyrkande röstar NEJ. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
bifallsyrkande. 
  
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §98 
Ärende: Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan,  
2021 KS0340 
 
Omröstningslista(or) 
Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleelverna på Kråkbergsskolan 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X   
Krister Mattsson (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Hanna Kjellin (S), ledamot X   
Johnny Winther (SD), ledamot  X  
Resultat 8 3 0 
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§99 

Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 
skolor  
(2021 KS0339) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 10 september 2021 in en motion där hon föreslår att det 
införs en policy på samtliga av Hylte kommuns skolor och förskolor om att det svenska 
språket företrädesvis ska användas både i klassrummen och på rasterna samt att undantag görs 
för lektioner i modersmål samt för officiella minoritetsspråk i Sverige.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021, § 175, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande förslag på svar på motionen: 
Inom samtliga grundskolor i Hylte kommun sker undervisning och samtal på svenska förutom 
under vissa lektioner i engelska och moderna språk. Vissa elever har rätt till 
studiehandledning på sitt modersmål vilket säkerställer att alla elever får lika förutsättningar 
att förstå den undervisning som sker.  
  
På våra skolor, och förskolor satsas det mycket på tidig läs- och skrivinlärning men det är 
även satsningar som följer eleverna hela grundskoletiden.  
  
Hur utbildning ska bedrivas regleras i styrdokument så som skollagen, läroplanen och det är 
upp till rektor på skolan att se till att det efterlevs och därför är ett beslut om en policy som 
föreslås inget att förorda.  
  
Forskning om flerspråkighet visar även väldigt tydligt att barn med andra modersmål än 
majoritetsspråket bäst lär sig majoritetsspråket om de samtidigt lär sig och bevarar sitt 
modersmål.  
  
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det finns någon grund för att införa en policy 
angående användandet av det svenska språket i skolan och beslutade 2022-03-22, § 20, att 
föreslå avslag på motionen. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och 
ungdomsnämndens förslag och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §91 KSAU Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 
skolor 

 §20 BUN Remiss Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 

skolor 
 §175 KSAU Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor – på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor - på 

remiss 
 §114 KF Inkomna motioner 
 Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 

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

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Stina Isakssons bifallsyrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 
- Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 
- Den som röstar enligt Stina Isakssons bifallsyrkande röstar NEJ. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Jonny Winther (SD) reserverar sig till 
förmån för Stina Isakssons bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
 Mötesdatum 
 2022-05-10  
  

Kommunstyrelsen    
 

Omröstningslista: §99 
Ärende: Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor,  2021 KS0339 
 
Omröstningslista(or) 
Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X   
Krister Mattsson (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Hanna Kjellin (S), ledamot X   
Johnny Winther (SD), ledamot  X  
Resultat 8 3 0 
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Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§100 

Gatubelysningspolicy för Hylte kommun  
(2021 KS0182) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Gatubelysningspolicy för 
Hylte kommun” med justeringen att punkten Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på 
privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks från den föreslagna 
Gatubelysningspolicyn, samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning utanför tätort” 
beslutade år 2000 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte 
Kommun” då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2021, § 81, samt den 23 november 
2021, § 94, att skicka policyn på remiss till de kommunala nämnderna, råden, 
bostadsstiftelsen, andra berörda myndigheter, samhällsföreningarna och 
hembygdsföreningarna i kommunen. Remissvaren skulle vara samhällsbyggnadskontoret 
tillhanda senast den 31 januari 2022. 
  
Under remisstiden har det inkommit remissvar från kommunstyrelsen, barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, Trafikverket, Region 
Halland (Lokal nämnd), Kommunala pensionärsrådet, Hylte hembygdsförening samt 
Folkhälsorådet och BRÅ. 
  
Efter genomgång av inkomna remissvar föreslår samhällsbyggnadskontoret mindre 
korrigeringar i policyn vilka är markerade med rött respektive överstruken text i förslag till 
policy. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade emellertid att föreslå kommunfullmäktige att anta 
”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” med justeringen att punkten Kommunen sätter inte 
upp offentlig belysning på privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks 
från den föreslagna Gatubelysningspolicyn, samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning 
utanför tätort” beslutade år 2000. 
  
Kommunledningskontoret ställer sig likväl bakom samhällsbyggnadskontorets ursprungliga 
förslag till beslut om att offentlig belysning inte ska sättas upp på privat mark eller längs 
enskilda eller privata vägar. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att bygga ut och förvalta 
allmän plats, inte privat mark eller kvartersmark. Det är inte heller möjligt för kommunen att 
göra investeringar på annans mark, det skulle strida mot likabehandlingsprincipen. 

Handlingar i ärendet 
 §31 TU Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 
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Kommunstyrelsen    
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 Tjänsteskrivelse - Gatubelysningspolicy Hylte kommun 
 Styrdokument - Gatubelysningspolicy 
 §16 SBN Inkomna remissvar på förslag till Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Gatubelysningspolicy 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Gatubelysningspolicy för 
Hylte kommun” med justeringen att punkten Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på 
privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks från den föreslagna 
Gatubelysningspolicyn, samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning utanför tätort” 
beslutade år 2000 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§101 

Taxa för länsfärdtjänst  
(2022 KS0187) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att inför en taxa på 25 % på 
egenavgiften för länsfärdtjänst under förutsättning att berörda halländska kommuner beslutar 
att införa ny zonstruktur för särskild kollektivtrafik. 

Beskrivning av ärendet 
Länsfärdtjänsten saknar idag en tydlig zonstruktur. För att åtgärda detta föreslår 
Hallandstrafiken att man i samband med införandet av en ny zonstruktur tillämpar samma 
princip som för övrig särskild kollektivtrafik för att skapa en tydligare zonstruktur för hela 
länsfärdtjänstområdet. Detta förslag skulle innebära en kraftigt reducerad egenavgift för 
resenären och eventuellt i förlängningen öka resandet med länsfärdtjänsten. 
  
Kommunledningskontoret delar Hallandstrafikens förslag om att samma princip tillämpas på 
länsfärdtjänsten som övriga särskilda kollektivtrafiksresor gällande zonberäkning men att en 
taxa på +25 % på egenavgiften för länsfärdtjänst införs i Hylte kommun. Taxan skulle, 
jämfört med dagens egenavgift inom länsfärdtjänst, generellt medföra en marginellt förändrad 
egenavgift för resenären vilket även bibehåller kostnadsneutralitet för Hylte kommun som 
kostnadsbärare.  

Handlingar i ärendet 
 §34 TU Taxa för länsfärdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för länsfärdtjänst 
 Ny zonstruktur särskild kollektivtrafik - Utredning gällande införande av ny 

zonstruktur inom färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inför en 
taxa på 25 % på egenavgiften för länsfärdtjänst under förutsättning att berörda halländska 
kommuner beslutar att införa ny zonstruktur för särskild kollektivtrafik. 
 

Beslutet skickas till  
Hallandstrafiken AB 
Region Halland Färdtjänstavdelning 
 

Paragrafen är justerad 
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§102 

Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi  
(2022 KS0186) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en taxa om 3 kronor per 
kilowattimma för år 2022. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan gäller från och med att betallösning 
är upphandlad och installerad. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges beslut om REP 2022-2025 antogs en ambitionssatsning avseende 
Hylte solenergi. I underlaget beskrivs att ett antal utredningsinsatser ska genomföras. En av 
punkterna i satsningen avser att bygga ut laddinfrastruktur för fordon i hela Hylte kommun.  
  
Kommunledningskontoret har ansökt och blivit beviljade 150 000 kronor i 
klimatinvesteringsstöd av Naturvårdsverket för uppförande av 11 laddningspunkter vid 
befintlig parkeringsplats i anslutning till kommunhuset i Hyltebruk. Kommunen behöver 
utarbeta en lösning för laddning samt smart betalning som pilot för framtida lösningar som är 
applicerbara inom hela kommunen. 
  
För att möjliggöra pilotprojektet med smart betalning behöver kommunfullmäktige besluta 
om en taxa som gäller för betalning av kommande laddningspunkter.  
  
Kommunledningskontoret har undersökt prisbilden för laddning av el-bilar och de kommuner 
som erbjuder möjligheter till laddning uppgår taxan oftast till 3 kr per kilowattimme, vissa har 
taxan 2,50 kr per kilowattimme men då elpriserna har ökat den senare tiden är förslaget att 
Hylte kommun antar 3 kronor per kilowattimme under 2022. 
  
El-priset som Hylte kommun avtalat om för 2022 är 0,97 kr per kilowattimme.  
  
Eftersom Hylte kommun redan tillhandahåller laddstation utan betallösning gäller föreslaget 
pris för samtliga laddstationer när betallösning är upphandlad samt installerad. 
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 §35 TU Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för laddning av el-bilar 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en taxa om 3 kronor per 
kilowattimma för år 2022. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan gäller från och med att betallösning 
är upphandlad och installerad. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy 
Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§103 

Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022 - prognos mars  
(2022 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2022 ett negativt 
resultat på 4,9 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent i relation till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Prognosen för kommuntotalen är preliminär då kontorens prognoser ännu inte har 
behandlats av nämnderna.  
  
Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 19,5 mnkr 
motsvarande 2,86 procent av budgeten. Prognosen för kommunens finansiering visar en 
positiv prognosavvikelse på 7,2 mnkr. Prognosen för skatteintäkter har förbättrats med 3,9 
mnkr och generella statsbidrag med 3,3 mnkr. 
  
De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering, 
redovisar en positiv prognosavvikelse på 1,7 mnkr 
  
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,9 mnkr.  
  
Under 2021 minskade kommunens likvida medel med 25 mnkr från 52 mnkr till 27 mnkr. 
Kommunens minskade kassa berodde till stor del på ett högt investeringsutfall. Under 2022 
beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas överstiga 
årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet samt 
investeringsvolymen. 
  

Handlingar i ärendet 
 §92 KSAU Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022 - prognos mars 
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2022 Hylte kommun efter 3 månader 
 Prognos 2021 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport 
 §26 ON Ekonomisk uppföljning - Prognos mars 
 Underlag ON Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos mars 
 §23 SBN Ekonomisk uppföljning - Prognos mars 
 Underlag SBN Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos mars 
 §27 BUN Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos 2022 
 Underlag BUN Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos mars 
 §33 KFN Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars 
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 §79 KFN AU Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos 
mars 

 Underlag KFN Ekonomisk uppföljning 2022 - prognos mars 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
 

Yrkande 
Håkan Bengtsson (C) yrkar att ge kommunledningskontoret och nämnderna i uppdrag att med 
skyndsamhet föreslå åtgärder för att minska driftsunderskottet och förbättra resultatet. 
  
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Håkan Bengtssons yrkande. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Håkan Bengtssons yrkande med instämmande av Tommy 
Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD). 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Håkan Bengtssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Håkan Bengtsson (C), Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Håkan Bengtssons yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§104 

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2022 - prognos mars  
(2022 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 3 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en 
negativ budgetavvikelse på 1 750 tkr vilket motsvarar 3 procent av budgeten. Prognosen för 
färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr med en ökad kostnad på ca 370 tkr 
jämfört med förgående år. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade 
drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verkksamhet 
visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser samt en återbetalning från 
Skandia på felaktigt utbetald pension. 
  
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse 
på 2 450 tkr vilket motsvarar 4,2 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar 
en negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser lokaler.  
  
Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 553 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse mot budget på 106 979 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats 
med 26 442 tkr varav 24 172 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en 
tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation. 
  
Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (Landeryds- och 
Torups skola) som beräknas bli klara 2023/2024 samt av ej nyttjade medel för markförvärv 
och exploatering.  

Handlingar i ärendet 
 §93 KSAU Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2022 - prognos mars 
 Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader 
 Prognos KS efter 3 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos KS efter 3 månader - Investeringar 
 Prognos KS efter 3 månader - Drift 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
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Paragrafen är justerad 
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§105 

Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - prognos mars  
(2022 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 300 tkr för 
2022 vilket motsvarar 2,4 procent i avvikelse. Räddningsnämnden har haft höga kostnader 
under årets första månader med 7 utryckningar per mars varav flera har varit större och krävt 
hjälp av externa räddningstjänster och resurser. Under året väntas även höga 
utbildningskostnader då det är flera utbildningsinsatser som behöver genomföras. 
  
Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 4 087 tkr under 
2022. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för tilldelad budget.  

Handlingar i ärendet 
 §94 KSAU Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - prognos mars 
 Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 3 månader 
 Prognos RN efter 3 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos RN efter 3 månader - investeringar 
 Prognos RN efter 3 månader - drift 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomi 
 

Paragrafen är justerad 
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§106 

Renovering Gamla hallen  
(2021 KS0349) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- återställa befintliga omklädningsrum i brukbart skick omgående. 
- uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med behov av budgetmedel för åtgärden. 
- ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostnader och tidsplan utifrån följande 
aspekter: 

 Genomlysa vilka åtgärder får genomföras i Gamla Hallen kopplat till byggandes 
kulturhistoriska klassning. 

 Ta fram förslag på en enklare renovering av hela Gamla Hallen samt enbart förslag 
för: 

            - Gamla badhusdelen 
            - Idrottshallsdelen 

 Undersöka förutsättningarna för en nybyggnation av en ny Idrottshall i Hyltebruk. 
Placering i anslutning till Elias Fries skola eller dess närhet. 

 Undersöka förutsättningarna för nybyggnation av mottagningskök och/eller matsal vid 
Elias Fries skola. 

 Ta fram förslag för alternativa användningsområden för Gamla Hallen. 
 Ta fram kalkyler för framtida driftskostnader för de olika alternativen. 
 Återkomma till med förslag till tidplan för utredningsarbetet samt eventuella behov av 

ekonomiska medel för genomförandet. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med budgetarbetet under 2021 fick de politiska partierna underlag och 
kostnadskalkyl för renovering av Gamla Hallen i Hyltebruk. 
  
Som nästa steg i processen behöver det fattas politiska beslut vilka vägval som behöver göras 
angående fastigheten. 

Handlingar i ärendet 
 §95 KSAU Renovering Gamla hallen 
 Renovering Gamla Hallen 
 Budgetbedömning renovering Gamla hallen, 2021-06-28. 
 Inventeringsrapport förstudie - Gamla hallen 2021-06-28. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- återställa befintliga omklädningsrum i brukbart skick omgående. 
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- uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med behov av budgetmedel för åtgärden. 
- ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostnader och tidsplan utifrån följande 
aspekter: 

 Genomlysa vilka åtgärder får genomföras i Gamla Hallen kopplat till byggandes 
kulturhistoriska klassning. 

 Ta fram förslag på en enklare renovering av hela Gamla Hallen samt enbart förslag 
för: 

            - Gamla badhusdelen 
            - Idrottshallsdelen 

 Undersöka förutsättningarna för en nybyggnation av en ny Idrottshall i Hyltebruk. 
Placering i anslutning till Elias Fries skola eller dess närhet. 

 Undersöka förutsättningarna för nybyggnation av mottagningskök och/eller matsal vid 
Elias Fries skola. 

 Ta fram förslag för alternativa användningsområden för Gamla Hallen. 
 Ta fram kalkyler för framtida driftskostnader för de olika alternativen. 
 Återkomma till med förslag till tidplan för utredningsarbetet samt eventuella behov av 

ekonomiska medel för genomförandet. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD), Lisa Mogren (V), Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§107 

Nyarp 1:68  
(2021 KS0148) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun tackar för frågan från OneSchool men tackar 
nej till erbjudandet. 

Beskrivning av ärendet 
OneSchool (Laboraskolan) har fått beviljat bygglov på sin egna fastighet, Nyarp 1:77, för 
tillbyggnad av befintlig skola. En skrivelse har via mail kommit in från OneSchool som 
skriver, ”vi är oroliga hur det kommer att gå under byggtiden med byggtrafiken som det 
kommer bli på den lilla parkeringen framför skolan som Hylte kommun äger. Som det är idag 
så stiger Långaryds barnen på bussen på denna parkering samtidigt som våra lärare och elever 
anländer till skolan. Parkeringen räcker heller inte till för lärarnas bilar. Som sagt vi är oroliga 
för allas säkerhet!” 
  
”Vårt förslag och lösning är att vi anlägger en parkering, busskur och damm på andra sidan 
vägen istället enligt bifogad skiss. På den parkeringen kommer Långaryd barnen istället stiga 
på bussen. Med denna lösning vill vi göra en bytesaffär, där vi blir ägare av Nyarp 1:68 och 
där Hylte kommun blir ägare av fastigheten på andra sidan vägen med samma kvadratmeter 
som 1:68. Den befintliga dammen/rink kommer vi grusa upp så att byggtrafiken kan åka in 
där och använda den för uppställningsplats och senare bli större parkering för 
Nybyskolan”. ”Vi kommer att ta kostnaderna för denna satsning och det kommer bli mycket 
bättre för alla parter”. 
  
Frågan om att flytta av-/påstigning för Hylte kommuns skolelever har ställts till BUK, som 
inte har några åsikter. ”Det ser ju ut som om de ska göra en bra på/avstigningsplats och 
möjlighet för föräldrar att hämta sina barn på parkeringen”. 
  
Trafikverket har också hörts och såvida det inte blir några personrörelser över väg 880, 
Nybyvägen, ser de inte att förslaget skulle ha en negativ påverkan på trafiksäkerheten. Deras 
yttrande ska dock inte ses som ett beslut utan endast ett yttrande. Nyarp 1:68 med en areal om 
2 855 m² omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom 
sammanhållen bebyggelse. Aktuellt område omfattas dock av strandskydd. Området består av 
en damm, och en hårdgjord yta som används för av-/påstigning av OnseSchool elever och 
Hylte kommuns skolelever samt personalparkering för OneSchool. 
  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13, §82 att ärendet ska återremitteras till 
kommunledningskontoret för att undersöka alternativa placeringar av busshållplats i 
Nyby/Långaryd. Frågan var då om det kunde finnas annan lämplig placering för detta 
ändamål. Det gjordes då en undersökning över kommunens markinnehav och kommen äger 
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ingen mark i närheten av skolan som kan anses lämpad för ändamålet. Frågan ställdes även 
till barn- och ungdomskontoret som inte heller hade något förslag på alternativ placering.  

Handlingar i ärendet 
 §30 TU Nyarp 1:68 
 Tjänsteskrivelse -  Nyarp 1:68 
 §82 KS Försäljning av Nyarp 1:68 
 One School Ortofoto, Nyarp 1:68 samt mark som erbjuds 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förslaget på ny placering inte kan 
tillgodoses. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar att tillväxtutskottets beslut från 6 april 2021 ska verkställas: 

 Hylte kommun ska genomföra bytesaffären gällande fastigheten Nyarp 1:68 och anta 
erbjudandet om mark på motsatt sida av vägen, del av Nyarp 1:28 under förutsättning 
att det inte föreligger hinder gällande strandskydd eller från Trafikverket att skapa 
parkeringsplats, bussomlastningsplats och väntkur på den nya marken. Det nya 
områdets utformning ska planeras av Hylte kommun och OneSchool tillsammans. 

Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos (C) yrkande. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar att Hylte kommun tackar för frågan från OneSchool men tackar nej 
till erbjudandet. 
Ronny Löfquist (S) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till Stina Isakssons yrkande. 
  
Ajournering 11:00 - 11:05. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer tillväxtutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande och Stina 
Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Stina Isakssons 
yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Anna Roos yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
One School Global, Nyby Campus AB, Granitgatan 1, 267 35 BJUV 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§108 

Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnads- 
och Tillsynsnämnden  
(2021 KS0425) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagt förslag till svar till Länsstyrelsen med anledning av 
tillsynsyttrande 2021 och översända det till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Hallands län har den 7 oktober 2021 gjort ett besök hos Hylte kommun som 
ett led av genomförandet av den tillsynsvägledning som skall ske i enlighet med 
miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13). Länsstyrelsen har sedermera, i ett brev daterat den 
23 november 2021, lämnat synpunkter på hanteringen av tillsynen i kommunen samt ombett 
kommunen att senast den 31 maj 2022 inkomma med en redovisning till Länsstyrelsen av hur 
kommunen har för avsikt att skilja på den organisatoriska tillhörighet för personer som arbetar 
med tillsyn från personer som arbetar med drift av kommunala anläggningar.  
  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar till länsstyrelsen. Nuvarande 
interna organisationen är väl uppbyggd och det finns såvitt känt inga planer inom kommunen 
på att i närtid genomföra någon organisationsförändring. Kommunens bygg- och miljöchef är 
föredragande i tillsynsnämnden, helt frikopplat samhällsbyggnadschefen inflytande. Vidare 
finns ett professionsansvar i hanteringen av tillsynen samt i hanteringen av eventuella 
jävssituationer inom detta område. Kommunledningskontoret ser också organisatoriska 
svårigheter för en förändrad organisation för en kommun i Hylte kommuns storleksordning. 
Dock kan möjligheter till skriftliga rutiner ses över. Kommunledningskontoret har tagit fram 
ett förslag i enlighet med ovanstående och föreslår att svaret antas av kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §96 KSAU Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnads- och 

Tillsynsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Svar till Länsstyrelsen med anledning av tillsynsyttrande 2021 
 Svar till Länsstyrelsen med anledning av tillsynsyttrande 2021 
 Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnads- och 

Tillsynsnämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagt förslag till svar till Länsstyrelsen med anledning av 
tillsynsyttrande 2021 och översända det till Länsstyrelsen i Hallands län. 
 

34 (41)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-10  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen Halland 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillsynsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 

35 (41)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-10  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§109 

Svar på missiv - Granskning av ärendehantering inom 
myndighetsutövningen  
(2022 KS0117) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av ärendehanteringen inom 
myndighetsutövningen och översända svaret till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat 
ärendehanteringen inom myndighetsutövningen i syfte att bedöma om 
samhällsbyggnadsnämnden har en ändamålsenlig ärendehantering gällande 
myndighetsutövningen.  
  
Revisorernas bedömning är att ärendehanteringen är ändamålsenlig. De framförs i 
granskningen bl.a. att ansvar och roller gällande myndighetsutövning gentemot den 
kommunala organisationen är tydligt definierat genom samhällsbyggnadsnämndens respektive 
tillsynsnämndens reglementen. På tjänstemannanivå menar revisorerna emellertid att denna 
gränsdragning inte lika tydlig vilket framgår av respektive nämnds delegationsordning där 
delegater torde vara samma personer för respektive nämnd.  
  
Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och önskar svar från 
kommunstyrelsen. De framhåller att kommunstyrelsen som en del av sin uppsiktsplikt har att 
tillse att nämndernas organisation är ändamålsenligt gällande myndighetsutövning mot egen 
verksamhet. Hur avser kommunstyrelsen agera utifrån granskningsresultatet? 
  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att vid något av samråden med de båda 
nämnderna, tillsynsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, ta upp fråga avseende 
funktionen av myndighetsutövning gentemot egen verksamhet. Kommunstyrelsens samråd 
ingår som en del av uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen föreslås överlämna svar till 
revisorerna i enlighet härmed, se bifogat. 

Handlingar i ärendet 
 §97 KSAU Svar på missiv - Granskning av ärendehantering inom 

myndighetsutövningen 
 Tjänsteskrivelse; Svar på missiv avseende revisorernas granskning av ärendehantering 
 Svar på missiv avseende granskning av ärendehanteringen inom 

myndighetsutövningen 
 §63 KS Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen 
 Missiv - Granskning av ärendehanteringen inom myndighetsutövningen 
 Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av ärendehanteringen inom 
myndighetsutövningen och översända svaret till revisorerna. 
 

Beslutet skickas till  
Revisorerna 
 

Paragrafen är justerad 
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§110 

Yttrande Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025  
(2022 KS0182) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande och överlämna det till 
Hallandstrafiken. 

Beskrivning av ärendet 
Hallandstrafiken har remitterat Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024–2025 till de 
halländska kommunerna för yttrande. Hallandstrafiken tar årligen fram en kollektivtrafikplan. 
Kollektivtrafikplanen utgår från ramarna, för hur kollektivtrafiken i Halland ska utvecklas, 
som fastställts i Regionala utvecklingsstrategin 2035, Hallands strategi för hållbar tillväxt 
2021–2028 samt Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025. Utifrån de strategiska 
val och prioriteringar som finns i Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025 
beskriver Hallandstrafiken i Kollektivtrafiksplanen det operativa genomförandet. 
 
I Hallandstrafikens förslag till omfördelning av busslinjer i Hylte kommun föreslår de att linje 
410 mellan Halmstad och Hyltebruk kortas ned till att endast trafikera Torup – Kinnared – 
Hyltebruk. Det finns idag i stort sett inget resande på hela sträckan Hyltebruk-Halmstad med 
linje 410 då resenärer till och från Hyltebruk väljer de snabbare linjerna 400 och 401. 
Arbetspendling till Kinnared från Halmstad sker till största del av byte från linje 400 eller 401 
till 410 i Hyltebruk (utöver HNJ). Utbudet föreslås istället utökas från 4,5 till 10 dubbelturer 
per vardag på den nya tänkta linjesträckningen (410). Turerna ska i första hand prioriteras 
efter byten i Torup för fortsatt resa med kollektivtrafiken. För att kompensera för de turer som 
försvinner till och från främst Torup från linje 410, föreslår Hallandstrafiken att linje 401 
utökas med 1,5 dubbelturer per vardag under högtrafik för att komplettera resmöjligheter. 
Turerna ska ha bra passningar i Torup för vidare resa till och från Kinnared. Turerna ska i den 
mån det är möjligt även anpassas efter skolornas öppettider i Hyltebruk för en ökad möjlighet 
till samordning med skolskjutstrafiken. Förändringarna är tänkta att ske vid tidtabellsskiftet 
den 11 december 2022.  
 
Hylte kommun ställer sig positiv till förslaget då effekten av omfördelningen blir ett utökat 
utbud från Rydöbruk samt Hyltebruk. Eftersom det innebär dubbelt så många dubbelturer för 
Torup – Kinnared – Hyltebruk samt ytterligare 1,5 dubbelturer Torup – Rydöbruk – 
Hyltebruk.  
 
Hylte kommun ser positivt på att Hallandstrafiken inför 2024-2025 vill utveckla närtrafiken 
på landsbygden.  
 
Hylte kommun vill även påvisa vårt behov av förbättrad tågtrafik mellan Hylte kommun och 
Halmstad. 
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Därtill vår önskan om att det inrättas busstrafik mellan kommunen och Falkenberg samt att 
kollektivtrafikförbindelserna med Gislaved utvecklas. 

Handlingar i ärendet 
 §32 TU Yttrande Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024–2025 
 Tjänsteskrivelse - Yttrande Kollektivtrafikplan 2023 
 Remiss - Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025 
 Yttrande - Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande och överlämna det 
till Hallandstrafiken. 
 

Beslutet skickas till  
Hallandstrafiken 
 

Paragrafen är justerad 
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§111 

Förslag till ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken  
(2022 KS0181) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ny zonstruktur 
för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) enligt redovisat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Hallandstrafiken AB har översänt förslag till ny zonstruktur för särskilda kollektivtrafiken för 
beslut. De halländska kommunerna (exkl. Kungsbacka) har överlåtit uppgiften gällande 
färdtjänst till Region Halland som regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
 
Nuvarande zonstruktur regleras genom de riktlinjer som skapades vid överlåtelsen 
som beskriver att ”Grunderna för avgifter bestäms av kommunen enligt SFS 1997:736 §11. 
Taxan ska följa den allmänna kollektivtrafiktaxan. Taxan ska även följa kollektivtrafikens 
tider för dag- och nattaxa.” samt att ”Riktlinjer och tillämpningar ska så långt det är möjligt 
anpassas till kollektivtrafiken.” Hallandstrafiken och Region Halland föreslår således att den 
nya zonstrukturen för den allmänna kollektivtrafiken även ska tillämpas inom färdtjänst, 
länsfärdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
 
Hylte kommun består i det nya förslaget till zonstruktur av en enda zon jämfört med dagens 
fem zoner. Vilket gör att samtliga resor inom kommunen får ett enhetligt pris. För en resenär 
som tidigare reste mellan två och fem zoner innebär det en prissänkning medan den som reser 
inom en zon får ett oförändrat pris.  
  
 
En förändring kräver dock att samtliga kommuner fastställer en ny zonstruktur då två olika 
zonstrukturer inte går att hantera inom regionen. Om någon av de halländska kommunerna 
inte fastställer att en ny zonstruktur ska införas kommer dagens zonstruktur gälla till dess 
annat beslutas. 
  
 
Kommunstyrelsen ställde sig den 16 november 2021 positiv till den nya zonstrukturen för den 
allmänna kollektivtrafiken i Halland, § 229. Kommunledningskontoret delar Hallandstrafiken 
och Region Hallands tolkning av gällande riktlinjer samt konstaterar att den nya zonstrukturen 
blir enklare för resenärerna. 

Handlingar i ärendet 
 §33 TU Förslag till ny zonstruktur för särskilda kollektivtrafiken 
 Tjänsteskrivelse - Förslag till ny zonstruktur för särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) 
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 Ny zonstruktur särskild kollektivtrafik - Utredning gällande införande av ny 
zonstruktur inom färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) enligt redovisat förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Hallandstrafiken AB 
Region Halland Färdtjänstavdelning 
 

Paragrafen är justerad 
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