MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:30-10:30

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), Lisa Mogren (V), Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD), Lirim Mazreku
(KV) ersätter Håkan Bengtsson (C), Fredrik Engberg (L) ersätter Bengt-Åke
Torhall (L), Thomas Flystam (M) ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Alexén (SD)
Ewa Gunnarsson (SD)
Victoria Strand (S)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Emma Eriksson (planarkitekt) §§131-133
Siv Modée (bygg- och miljöchef) §§131-133
Sofia Nygren (tillväxts- och organisationsstrateg) §§131-133

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§131-147

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-08-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunkontoret
.................................................

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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sid 2

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

ÄRENDELISTA
§131

Val av justerare

§132

Godkännande av ärendelista

§133

Information och rapporter

§134

Meddelande

§135

Delegeringsredovisning

§136

Slutredovisning - Örnaskolans kök

§137

Omsättning av befintligt lån

§138

Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared

§139

Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden

§140

Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av detaljplanen

§141

Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola) - antagande av detaljplanen

§142

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022

§143

Ortsutveckling

§144

Utredning Hylte Solenergi

§145

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - Sammanställning av beslutade åtgärder för
att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte kommun

§146

Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Ljungby kommun

§147

Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§131

Val av justerare
(2022 KS0005)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§132

Godkännande av ärendelista
(2022 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med följande ändringar:



Punkt 14 "Utredning Hylte Solenergi" utgår vid dagens sammanträde.
Punkten "Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och
anpassad gymnasieskola" läggs till.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att punkt 14 "Utredning Hylte Solenergi" utgår vid dagens
sammanträde.
Anna Roos (C) yrkar att ärendet "Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och
anpassad gymnasieskola" läggs till i ärendelistan.
Anna Roos (C) väcker frågan hur de ökade kostnader för mat och energi på grund av
världsläget ska hanteras. Diskussion med berörda nämnder på höstens samråd den 4 oktober.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquist yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anna Roos yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Roos yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (31)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§133

Information och rapporter
(2022 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden)
Emma Eriksson, planarkitekt, informerar om detaljplanen för Västra Hylte 1:211 m.fl. Planen
har varit ute på samråd och granskning. Eftersom planen är av allmänt intresse handläggs
planen med utökat förförande som kräver beslut i kommunfullmäktige.
Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola)
Emma Eriksson, planarkitekt, informerar om detaljplanen för Linnås 1:9 m.fl. Planen har varit
ute på samråd och granskning. Eftersom planen är av allmänt intresse handläggs planen med
utökat förförande som kräver beslut i kommunfullmäktige.
Ortsutveckling
Emma Gröndahl, kommunchef, och Sofia Nygren, tillväxts- och organisationsstrateg,
informerar om bakgrund och process gällande ortsutveckling. Fokus ligger på att möjliggöra
landsbygdsutveckling och bredda engagemanget för sin hembygd. Syftet är att stärka ortens
identitet, framtidstro och attraktion. Femsjö och Kinnared är pilotorter.
Medfinansiering av infrastruktursatsningen i Kinnared
Emma Gröndahl, kommunchef, och Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om bakgrund
samt juridiska och ekonomiska aspekter av medfinansieringen till Trafikverket gällande
infrastruktursatsningen i Kinnared.
Utredning Hylte Solenergi
Informationen utgår på dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2022-08-23
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§134

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











MBL §19 - Ärendelista KS 2022-06-07
Protokoll Central samverkansgrupp CESAM - 2022-05-31
Protokoll Central skyddskommitté - 2022-05-20
Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-05
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-16
Protokoll - Samordningsförbundet i Halland 2022-05-10
Protokoll - Samordningsförbundet i Halland 2022-06-30
Protokoll - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2022-06-09
Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner
Protokollsutdrag Överförmyndare i samverkan § 68 - Revidering av mål
verksamhetsplan 2022
 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun
 Kostnadsutredning - Färdtjänst Halland
 Tertialrapport 1 Serviceresor Region Halland - Hylte
 Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025
 § 56 Regionfullmäktige - Beslut om fastställande av arvodesreglemente för 2023-2026
 § 69 Regionfullmäktige - Beslut om stärkt regional utveckling i hela Halland
 § 44 Tillväxtutskottet - Återrapportering av fastigheten Hylte Unnaryd 1_7
 Utvärdering - Målmedveten på hemmaplan
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§135

Delegeringsredovisning
(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 delegeringsbeslut 2022-06-07 -- 2022-08-23
 Delegeringsredovisning - Anställningar maj 2022
 Delegeringsredovisning - Anställningar juni 2022
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§136

Slutredovisning - Örnaskolans kök
(2019 KS0510)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av
Örnaskolans kök.

Beskrivning av ärendet
Beslutad budget för renovering av Örnaskolans kök är 25,3 miljoner kronor.
För att skapa bättre flöde i köket och därmed bättre arbetsmiljö har renovering av ventilation
utförts samt en standardhöjning av storköksutrustning genomförts. Till följd av undermålig
ventilation samt kyl- och frysutrymmens konstruktion har budgeten utökats under
projekttiden.
Projektets totala kostnad är 25,1 miljoner kronor vilket ryms inom beslutad budget.

Handlingar i ärendet




§131 KSAU Slutredovisning - Örnaskolans kök
Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Örnaskolans kök
Slutredovisning projekt 183

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av
Örnaskolans kök.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hyltebostäder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§137

Omsättning av befintligt lån
(2022 KS0239)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omsätta befintliga lån om 69,5
miljoner kronor under år 2022.

Beskrivning av ärendet
Under 2022 behöver ett lån omsättas, dvs Hylte kommun behöver låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Totalt uppgår summan till 69,5
miljoner kronor.
Det senaste året har kraven för nyupplåning samt omsättning av befintliga lån ökat vilket
kräver beslut i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet



§137 KSAU Omsättning av befintligt lån
Tjänsteskrivelse - Omsättning av befintligt lån

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omsätta befintliga lån om 69,5
miljoner kronor under år 2022.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§138

Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared
(2022 KS0240)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:



bidra till medfinansiering av infrastruktursatsning till Trafikverket i Kinnared med 50
miljoner kronor varav 25 miljoner kronor avser näringslivssatsning från Region
Halland.
redovisa medfinansieringen om 25 miljoner kronor som en kostnad i resultaträkningen
under 2022.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra en fortsatt satsning på näringslivet i Hylte kommun och främst i Kinnared
har en pågående diskussion förts med Trafikverket för att tillmötesgå säkra transporter genom
Kinnared. Nuvarande transporter sker på ett inte tillfredsställande sätt. En förbifart i Kinnared
är önskvärd för företagens tunga transporter eftersom företagen i området växer och det ger
möjlighet för företagen att investera ytterligare.
Som ett led i Hylte kommuns satsning på utveckling av näringslivet och ortsutvecklingen gör
Hylte kommun en offensiv satsning i Kinnared om 50 miljoner kronor. Region Halland har
beslutat om en näringslivssatsning i kommunen om 25 miljoner kronor vilket innebär att
Hylte kommuns andel avser 25 miljoner kronor. Trafikverket och Derome Timber är även
finansiärer i infrastruktursatsningen.
I Kinnared har flera företag etablerats och stora investeringar har gjorts och kommer att göras
för att möjliggöra en fortsatt utveckling av näringslivet. Kommunen har dessutom renoverat
Kinnareds skola, färdigställd 2021 och en ny förskola färdigställdes 2020. I budget 2022
beslutades om pilotprojekt för att stärka orternas identitet, framtidstro och attraktion där
Kinnared ingår. Denna infrastruktursatsning är en omfattande satsning i Kinnareds
ortsutveckling.

Handlingar i ärendet



§40 TU Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared
Tjänsteskrivelse - Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 bidra till medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared med 50 miljoner
kronor varav 25 miljoner kronor avser näringslivssatsning från Region Halland.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen



redovisa medfinansieringen om 25 miljoner kronor som en kostnad i resultaträkningen
under 2022.

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Krister Mattsson (S), Tommy
Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Hanna Kjellin (S) och Fredrik Engberg (L) yrkar bifall till
tillväxtutskottets förslag till beslut.
Ronny Löfquist (S) yrkar att texten "till Trafikverket" läggs till i första att-satsen efter
"infrastruktursatsning".
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm (KV), Lisa
Mogren (V), Hanna Kjellin (S) och Fredrik Engberg (L) yrkar bifall till Ronny Löfquists
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag till
beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists
tilläggsyrkande.
Reservation
Thomas Flystam (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§139

Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och
omsorgsnämnden
(2022 KS0087)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av
omsorgsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens reglemente enligt bifogade förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den uppdelning
mellan kultur- och folkhälsonämnden (KFN) och omsorgsnämnden (ON) av ansvar för
insatser och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra
sätt. Kultur- och folkhälsonämnden har även vid sammanträde den 29/4 2021 genom beslut i
§32 föreslagit kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena.
Människor med funktionshinder kan ha rätt till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
(SoL). Idag är ansvaret för sådana insatser uppdelat på så vis att ON ansvarar för insatser
enligt LSS oavsett ålder samt insatserna omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende,
dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt SoL för vuxna. KFN ansvarar för insatser
enligt SoL till personer under 18 år.
Uppdelningen innebär att KFN ansvarar för insatser till de personer under 18 år med
funktionshinder som behöver insatser men som av något skäl inte kan få dessa enligt LSS.
Dessa personer riskerar att drabbas av ett glapp i systemet, där omsorgskontoret har
kompetens att utreda och bedöma deras behov men saknar befogenhet att bevilja insatser
medan kultur- och folkhälsokontoret saknar kompetens att utreda och bedöma men har
exklusiv befogenhet att besluta.
Kommunledningskontoret har med anledning av det uppmärksammade problemet undersökt
hur ett femtontal andra kommuner organiserat ansvaret för omsorg om människor med
funktionshinder. Slutsatsen är att ingen av jämförelsekommunerna har en liknande
uppdelning.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på revidering av omsorgsnämndens och
kultur- och folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kulturoch folkhälsokontoret och omsorgskontoret. Revideringen innebär att omsorgsnämnden får
befogenhet att besluta om insatser till människor med funktionshinder oavsett sökandens ålder
och med vilket lagstöd beslutet ska fattas.
De föreslagna revideringarna finns markerad i bilagda förslag till reglementen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2021, KSAU §66, att skicka ärendet
på remiss till kultur- och folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget på revideringen av omsorgsnämndens
reglemente, ON §28 den 28 april 2022. Omsorgsnämnden förutsätter att det görs en
ekonomisk utredning som ligger till grund för en budgetjustering.
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på revidering av reglementet, KFN
§36 den 28 april 2022.
I omsorgsnämndens lyfts frågan om budget. Kommunledningskontoret förslår i nuläget ingen
budgetjustering. Antalet ärenden är få och varierar över tid. Ekonomienheten har fört dialog
med kontoren. Och en avstämning kommer att ske framöver avseende de ekonomiska
konsekvenserna.
Då kontoren redan har börjat undersöka hur en eventuell överflytt ska kunna ske kan de
föreslagna reglementsändringarna börja gälla omedelbart. Kommunledningskontoret föreslår
att förslagna revideringar genomförs i enlighet med förslaget.

Handlingar i ärendet








§132 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och
omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente omsorgsnämnden och kultur- och
folkhälsonämnden
Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden
Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden
§66 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och
omsorgsnämnden
§28 ON Remiss Revidering av reglemente omsorgsnämnden
§36 KFN Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av
omsorgsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens reglemente enligt bifogade förslag.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Kultur- och folkhälsonämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§140

Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av
detaljplanen
(2019 KS0374)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. / Parkstaden i Hyltebruks samhälle
har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på fastigheten Västra
Hylte 1:211 och möjliggöra ny bostadsbebyggelse på en central och kollektivtrafiknära plats i
Hyltebruk. Planen ska möjliggöra för en ny attraktiv stadsdel med övervägande bostäder, med
inslag av kommersiell eller offentlig service för att göra stadsdelen mer levande. Gällande
detaljplan tillåter industri.
Förslaget har varit ute på samråd 2020-10-06 – 2020-10-30. De synpunkter som kom in under
perioden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes av
samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-23 (§96).
Planförslaget har därefter varit ute på granskning i enighet med plan och bygglagen mellan
2022-05- 02 – 2022-05-23. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunens hemsida och på
samhällsbyggnadskontoret. Under granskningstiden har 9 yttranden kommit in. Yttrandena
har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadskontoret
har med anledning av inkomna synpunkter, lagt till mindre ändringar av planförslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
detaljplanen antas.

Handlingar i ärendet







§46 TU Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av
detaljplanen
§49 SBN Detaljplan för Västra Hylte 1_211 m.fl. (Parkstaden) -godkännande av
granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Västra Hylte 1_211 m.fl. (Parkstaden) -godkännande
av granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen.(257176) (0)
Planbeskrivning antagandehandling(257950) (0)
Granskningsutlåtande(257948) (0)
Plankarta(257947) (0)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Reservation
Thomas Flystam (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§141

Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola) - antagande av
detaljplanen
(2021 KS0299)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. i Landeryds samhälle har tagits fram. Syftet
med detaljplanen har varit att möjliggöra en ny skola och förskola på platsen. Gällande
detaljplan tillåter framförallt bostäder.
Förslaget har varit ute på samråd 2022-01-17 – 2022-02-14. De synpunkter som kom in under
perioden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes av
samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-27 (§26).
Planförslaget har därefter varit ute på granskning i enighet med plan och bygglagen mellan
2022-05- 02 – 2022-05-23. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunens hemsida och på
samhällsbyggnadskontoret. Under granskningstiden har 8 yttranden kommit in. Yttrandena
har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadskontoret
har med anledning av inkomna synpunkter, lagt till mindre ändringar av planförslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
detaljplanen antas.

Handlingar i ärendet







§47 TU Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola) - antagande av detaljplanen
§50 SBN Detaljplan för Linnås 1_9 m.fl. (Landeryd skola) -godkännande av
granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Linnås 1_9 m.fl. godkännande av granskningsutlåtande
och antagande av detaljplanen(257172) (0)
Planbeskrivning(257831) (0)
Granskningsutlåtande(257832) (0)
Plankarta(257833) (0)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§142

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022
(2022 KS0203)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 1 193 186 kronor till barn- och ungdomsnämnden samt
371 827 kronor till kultur- och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3
framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte
att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.
Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Förslaget från kommunledningskontoret är att Hylte kommun fördelar medel till nämnderna
enligt samma princip som ovan.
Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19pandemin. Det kan till exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen eller för att på
olika sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa.
Hylte kommun har tilldelats 1 565 113 kronor för år 2022.
Antalet barn och unga i åldern 6-19 år uppgick till 1915 st i november 2021. Det innebär en
fördelning om 817,25 kr per individ. Förslaget är att individer som är 16 år delas mellan barnoch ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden.
Fördelningen av ovanstående principer blir således att tilldela barn- och ungdomsnämnden
1 193 186 kronor och kultur och folkhälsonämnden 371 827 kronor.

Handlingar i ärendet



§133 KSAU Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022
Tjänsteskrivelse - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 1 193 186 kronor till barn- och ungdomsnämnden samt
371 827 kronor till kultur- och folkhälsonämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden
Kultur- och folkhälsonämnden
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (31)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§143

Ortsutveckling
(2022 KS0237)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ortsutveckling enligt föreslagen process i pilotorterna
Kinnared och Femsjö och ge kommunledningskontoret i uppdrag att hantera processen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
ortsindelningen samt ta fram ett regelverk för ägande och drift.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun föreslås arbeta med medborgardialog genom metoden medborgarbudget för att
främja ortsutveckling. En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser
och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i
kommunen (Medborgar-budget-Tillväxtverket.se). Kommunen vill med hjälp av
medborgarbudget bjuda in medborgare inom 6 geografiska område i kommunen att komma
med idéer och förslag på ortsutveckling utifrån en fastställd ekonomisk ram. Syftet är att
stärka orternas identitet, framtidstro och attraktion. Den ska även bidra till att ge medborgarna
mer kunskap om kommunens verksamhet samt förtroendevalda och tjänste-personer möjlighet
att bredda sin kunskap om medborgarnas värderingar, behov och prioriteringar. Förslagen
ska bidra till att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och
tryggheten i orterna. För att delta behöver en medborgare bo eller ha strak anknytning till det
aktuella geografiska området. Förslagsställare kan välja att skicka in frågor och förslag via
Hylteapp:en, Kontaktcenter (KC) eller anmäla det på den öppna medborgarträffen.
Geografisk indelning: Kinnared-Drängsered, Torup, Rydöbruk-Femsjö, Hyltebruk, LanderydLångaryd, Unnaryd-Jälluntofta.
Process:
1. Marknadsföring enligt kommunikationsplan.
2. Förslag till ortsutveckling lämnas in via Hylteapp:en/ KC två veckor innan medborgaträff
och två veckor efter.
3. Öppen medborgarträff
4. Förslagen utvärderas och ställs mot de uppsatta kriterierna.
5. Tillväxtutskottet får information om de förslag som är möjliga att genomföra.
6. Invånarna bjuds in att rösta på de förslag som är möjliga att genomföra. Omröstning sker i
Hylteapp:en och på KC.
7. Kommunstyrelsen fastställer vad som ska genomföras.
8. Genomförande av fastställda förslag.
9. Utvärdering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Ortsutveckling föreslås inledningsvis att starta upp i Kinnared-Drängsered och RydöbrukFemsjö. Erfarenheter från dessa orter blir vägledande för ortsutveckling i övriga områden.

Handlingar i ärendet




§38 TU Ortsutveckling
Tjänsteskrivelse- Ortsutveckling
Kriterier för ortsutveckling

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att inrätta ortsutveckling enligt
föreslagen process och ge kommunledningskontoret i uppdrag att hantera processen.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på tillväxtutskottets förslag till beslut.
Ronny Löfquist (S) yrkar att beslutet förtydligas med att texten "i pilotorterna Kinnared och
Femsjö" läggs till.
Anna Roos (C) yrkar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda ortsindelningen
samt ta fram ett regelverk för ägande och drift.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tillväxtutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår tillväxtutskottets förslag till beslut.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande frågar till sista om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons
avslagsyrkande.
Omröstning begärs. Ordförande utser Ronny Löfquists yrkande som huvudförslag.
Sedan ställer ordförande tillväxtutskottets förslag till beslut mot Stina Isaksson
avslagsyrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att Stina
Isakssons avslagsyrkande ska vara motförslag.
Omröstning verkställs efter att följande beslutsordning godkänns:
- Den som röstar enlig Ronny Löfquists yrkande röstar JA
- Den som röstar enligt Stina Isakssons avslagsyrkande röstar NEJ
Resultat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Roos
tilläggsyrkande.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
avslagsyrkande.
Protokollsanteckning
Det är inte att ta ansvar för Hylte kommuns ekonomiska läge, att ta beslut om 1,5mkr i medel
för ortsutveckling. När vi inte har medel för att underhålla våra fastigheter, när det inte finns
medel till att omsorg och skola ska fungera, kan vi inte ställa oss bakom detta mycket
populistiska förslag innan valet. Vi är för medborgarförslag som vi också lagt motioner om,
där medborgarna i hela Hylte kommun kan lämna in förslag likt motioner om saker dem ser
runt omkring i samhället och inom våra verksamheter. Förslaget som nu ligger på bordet
innebär att invånarna i två av kommunens orter kan lämna in förslag via appen eller träffar,
som vi politiker sedan ska sålla i och sedan kan medborgarna rösta via appen, även barn kan
rösta. Vi ser att vi i dagsläget behöver använda resurserna i kommunen mer ansvarsfullt.
Stina Isaksson (SD)

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2022-08-23
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §143
Ärende:

Ortsutveckling, 2022 KS0237

Omröstningslista(or)

Ortsutveckling
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Hanna Kjellin (S), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ersättare
Fredrik Engberg (L), ersättare
Thomas Flystam (M), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§144

Utredning Hylte Solenergi
(2022 KS0251)
Ärendet utgår på dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§145

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - Sammanställning av
beslutade åtgärder för att underlätta de funktionshindrades
levnadsvillkor i Hylte kommun
(2022 KS0175)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända svar till Kommunala tillgänglighetsrådet enligt
bifogat förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet begärde den 7 mars 2022, §5, att de politiska nämnderna i
kommunen, senast den 18/5 2022 skulle ta fram en sammanställning med de åtgärder som
utförts den senaste mandatperioden för att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i
Hylte kommun.
Kontakt har därefter tagits med kommunala tillgänglighetsrådet och anstånd har beviljats att
inkomma med svar till kommunala tillgänglighetsrådets möte i höst. Vidare har deras
förfrågan preciserats till att avse beslut fattade av kommunens nämnder som enbart har till
syfte att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i kommunen.
Kommunstyrelsen fattar både beslut i kommunstyrelsen men även delegeringsbeslut och
verkställighetsbeslut där funktionshindrades levnadsvillkor i kommunen beaktas. Vidare är
kommunstyrelsen beredande organ åt kommunfullmäktige och har därigenom bl.a. behandlat
exempelvis motion tillgängliga badplatser, 2020 KS0405, och förslag till ny zonstruktur för
den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst), 2022 KS0181. Vad det sedan avser beslut i
kommunstyrelsen som enbart har till syfte att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor,
som begäran omfattar, så fattas dessa beslut generellt inte av kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret föreslår att översända svar till Kommunala tillgänglighetsrådet
enligt bifogat förslag.

Handlingar i ärendet





§135 KSAU Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - Sammanställning av
beslutade åtgärder för att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte
kommun
Tjänsteskrivelse; begäran från kommunala tillgänglighetsrådet
Svar till Kommunala tillgänglighetsrådet
Protokoll KTR 2022-03-07

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar att översända svar till Kommunala tillgänglighetsrådet enligt
bifogat förslag.

Beslutet skickas till
Kommunala tillgänglighetsrådet
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§146

Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Ljungby kommun
(2022 KS0227)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar enligt tjänsteskrivelsen och översända det
till Ljungby kommun.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på Ljungby kommuns
Handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Hylte kommun har tagit del av samrådsutgåvan av Ljungby kommuns handlingsprogram som
upplevdes som ett väl strukturerat dokument som var enkelt att följa.
I kapitel 8, avsnitt 8.2.2 uppmärksammade vi att första stycket under ”Frysa läget” behöver
ändras om, då det är svårt att förstå vad som menas.
I kapitel 8, avsnitt 8.2.6 ”Upprätthålla lägesbild och ledning”, meningsuppbyggnaden i första
styckets sista meningen behöver ses över.
I kapitel 8, avsnitt 8.2.8 ”Nödställd person”, vi hittar inte hänvisningen.
Hylte kommun har i övrigt inget att erinra på innehållet i Handlingsprogram för skydd mot
olyckor för Ljungby kommun 2023-2026.

Handlingar i ärendet





§134 KSAU Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Ljungby kommun
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023-2026
Missiv - Samråd för Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Ljungby kommun
2023-2026
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023-2026 - Ljungby kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar enligt tjänsteskrivelsen och översända det
till Ljungby kommun.

Beslutet skickas till
tekniska.namnden@ljungby.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

§147

Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad
gymnasieskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till nästa beredning via kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om att byta namn på särskolan till anpassad grundskola och anpassad
gymnasieskola. Beslutet börjar gälla 2 juli 2023.
Anna Roos (C) väcker frågan om att Hylte kommun byter namn snarast.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet hänskjuts till nästa beredning via kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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