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§39 Revidering av riktlinje för upphandling och inköp 
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§41 Ansvar för POSOM 

§42 Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 

§43 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021 

§44 Bokslut 2021 kommunstyrelsen 

§45 Bokslut 2021 räddningsnämnden 

§46 Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen - våren 2022 

§47 Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering 

§48 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

§49 Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin  - Beslut under 
pandemin 

§50 Förstudie - Framtida behov av särskilt boende inom socialpsykiatri samt boendeformer 
inom LSS 

§51 Ansökan klimatkompensationsfonden - Fredriklundsvägen 9 Torup 

§52 Ansökan klimatkompensationsfonden - Realgatan 3A Hyltebruk 

§53 Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter - på remiss 

§54 Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss 

§55 Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet - på remiss 

§56 Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 

§57 Motion - Fler papperskorgar runt Örnaskolan/Kråkberget - på remiss 
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§32 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§33 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§34 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Beredskapsplan 
Stina Isaksson (SD) väcker frågan hur det ser ut med beredskapsplan, vad det gäller 
matförsörjning vid en kris, för skola, vård och omsorg. Ekonomichef/tf kommunchef Lars 
Tingsmark tar med sig frågan och återkommer nästa möte. 
  
Insatser för våldsutövare 
Stina Isaksson (SD) väcker frågan hur Hylte kommun arbetar med ändringen i 
socialtjänstlagen, som trädde i kraft 9 juni 2021, som gäller insatser för våldsutövare. 
Ekonomichef/tf kommunchef Lars Tingsmark tar med sig frågan och återkommer nästa möte. 
  
Beredskap inför eventuellt ökad asylansökan 
Stina Isaksson (SD) väcker frågan vilken beredskap Hylte kommun har inför en eventuell 
ökad asylansökan i samband med kriget i Ukraina. Ronny Löfquist (S) informerar om att vi 
inte har någon närmare information än. Läget är osäkert och vi får avvakta prognos och 
information från Länsstyrelsen och Migrationsverket. Vi har erfarenhet från tidigare 
flyktingkriser och den största utmaningen kommer förmodligen att ligga på förskola och 
skola. 
  
Krisberedskap 
Ronny Löfquist (S) informerar om hur det ser ut i Halland vad det gäller beredskapen i 
samband med kriget i Ukraina. I Halland behandlas det i Regionala rådet där kommunchefer 
och tjänstepersoner från Länsstyrelsen deltar. All information ifrån Regionala rådet är 
säkerhetsklassad men Länsstyrelsen uppmanar att alla ska iaktta försiktighet.  
  
Besök av landshövdingen 
Den 8 februari besökte landshövdingen Brittis Benzler Hylte kommun. Ronny Löfquist (S) 
och Anna Roos (C) deltog under dagen som bjöd på besök på Nyebro snickerifabrik, 
Knystaforsen, Unnaryds modell, Alebo och VJ Vilt. 
  
Partnermöte forskningsstationen Tiraholm 
Den 10 februari deltog Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) på partnermöte med Sydvatten 
och Smålands sjörike. Ett förnyat samarbetsavtal håller på att jobbas fram. 
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Smålands sjörike 
Den 11 februari deltog Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) på möte med Smålands 
sjörike. 
  
Medlemssamråd Kommuninvest 
Ronny Löfquist (S) deltog den 3 februari i Kommuninvest medlemssamråd. Det diskuterades 
hur Kommuninvest kommer att påverkas av det nya regelverket gällande bankskatt som 
trädde i kraft 1 januari 2022. 
  
Uppstart resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023 
Ekonomichef Lars Tingsmark informerar om heldagen den 7 mars då arbetet med REP för 
2023 startas upp. 
  
  
  
  
Paragrafen är justerad 
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§35 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Inga meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 

7 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-01  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§36 

Kommun- och regionledningsforum 2022  
(2022 KS0022) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommun- och regionledningsforum har haft sammanträde 2022-01-19. 

Handlingar i ärendet 
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2022-01-19 
 Mötesanteckningar - Kommun- och regionledningsforum 2022-01-19 

Paragrafen är justerad 
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§37 

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022  
(2022 KS0026) 

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2021 (grund) 

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

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§38 

Återredovisning motioner - våren 2022  
(2022 KS0027) 

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av motioner våren 2022 
 Redovisning av motioner - våren 2022 
 Redovisning av motioner - hösten 2021 (grund) 

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

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§39 

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp  
(2022 KS0110) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling och inköp 
enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för upphandling och 
inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198. 
  
Arbetsutskottet beslutar att följande skrivning läggs till under punkt 3 med andemeningen att: 
" Upphandling bör ske i så god tid att bästa möjliga villkor kan uppnås. Att 
leverantör/anbudsgivare inte begränsas eller gynnas av oskälig kort tid till önskad 
uppstart/leverans" 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har granskat gällande Riktlinje för upphandling och inköp och 
funnit behov av att förnya riktlinjen. Målsättningen har varit att förenkla för verksamheterna 
och göra upphandlingsprocessen mer förutsägbar och transparant. I föreslagen riktlinje 
klargörs därför i stora drag hur upphandlingsprocessen ska se ut och hur nämnderna och de 
olika verksamheterna ska samarbeta för att uppnå ett bra upphandlingsunderlag utifrån 
resurser och kompetenser.  
  
Förslagen riktlinje innehåller samma hållbarhetskrav som tidigare och har uppdaterats med ett 
kapitel om informationssäkerhet. Bestämmelser om uppföljning föreslås utgå eftersom 
upphandlingar följs upp i internkontrollplan. Riktlinjen har rensats bl.a. från redogörelse av 
gällande lagstiftning. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för upphandling och inköp 
 Riktlinje upphandling 
 Riktlinje för upphandling och inköp 2019-10-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling och inköp 
enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för upphandling och 
inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198. 
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Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar att följande skrivning läggs till under punkt 3 med andemeningen att: 
" Upphandling bör ske i så god tid att bästa möjliga villkor kan uppnås. Att 
leverantör/anbudsgivare inte begränsas eller gynnas av oskälig kort tid till önskad 
uppstart/leverans" 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos tilläggsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§40 

Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler  
(2022 KS0084) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande arvoden vid de 
allmänna valen 2022: 

 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr 
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr 
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr 
 Reserv i vallokal – 1000 kr 
 Rösträknare – 1000 kr 
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente  
 Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente 
  
Är en person tillika reserv i vallokal och rösträknare får personen 1500kr sammanlagt för sina 
uppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver föreslå till kommunfullmäktige vilka arvodesnivåer som ska gälla för de 
som arbetar med röstmottagning vid de allmänna valen 2022.  
  
Arvodesnivåerna har uppjusterats i förhållande till nivåerna som gällde 2018.  
  
Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning kring vilka arvodesnivåer andra 
kommuner har beslutat inför valen 2022 och konstaterar att de föreslagna nivåerna ligger i 
den högre delen av skalan på arvodesnivåer.  

Handlingar i ärendet 
 §7 VN Arvode till röstmottagare 
 Tjänsteskrivelse arvode till röstmottagare 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige om följande arvoden vid de allmänna valen 
2022: 

 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr 
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr 
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr 
 Reserv i vallokal – 1000 kr 
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 Rösträknare – 1000 kr 
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente  
 Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente 
  
Är en person tillika reserv i vallokal och rösträknare får personen 1500kr sammanlagt för sina 
uppdrag. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§41 

Ansvar för POSOM  
(2022 KS0111) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tjänsteskrivelsen och 
kommunledningskontorets förslag till beslut på remiss till barn- och ungdomsnämnden. Svar 
ska lämnas till kommunledningskontoret senast 2 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har under många år haft en POSOM-grupp som syftar till att vara ett stöd för 
kommuninvånaren vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser. POSOM står för 
psykiskt och socialt omhändertagande.  
 
Deltagande i gruppen har varit tjänstepersoner från socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten 
och kommunens omsorgsverksamhet samt representanter från Svenska kyrkan och polisen. 
Ansvaret för POSOM har sedan 2007 legat hos barn-och ungdomsnämnden medan gruppen 
lika länge samordnats av kommunens säkerhetssamordnare.  
 
POSOM har således länge funnits till för att stödja våra kommuninvånare i kris, men under 
2021 beslutade kommunens ledningsgrupp att även det interna krisstödet för kommunens 
anställda ska samordnas med POSOM. Efter detta ingår samtliga kommunens kontor samt 
bostadsstiftelsen Hyltebostäder i gruppen. 
 
Eftersom gruppen nu är kommunövergripande ser kommunledningskontoret det som mer 
lämpligt om Kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM från barn-och 
ungdomsnämnden. För att även få ett mer ändamålsenligt namn som både invånare och 
medarbetare i kris enkelt förstår, föreslås även att POSOM byter namn till ”Krisstöd”. Detta 
är ett namnbyte som flera kommuner i Sverige har genomfört.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansvar för POSOM-gruppen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tjänsteskrivelsen och 
kommunledningskontorets förslag till beslut på remiss till barn- och ungdomsnämnden. Svar 
ska lämnas till kommunledningskontoret senast 2 maj 2022. 
 

Paragrafen är justerad 

15 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-01  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§42 

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021  
(2021 KS0050) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året.  
Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu Kommunstyrelsen kan ta del 
av.  
  
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig 
säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, 
grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
  
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
? verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk 
hushållning  
? verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål  
? informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig  
? de lagar, regler och styrdokument som finns följs  
? möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 
förhindras  
  
En av punkterna i den interna kontrollplanen 2021 har inte genomförts och det avser 
granskning av anställdas kunskapsnivå inom informationssäkerhet. Anledningen är att 
informationssäkerhetsansvarig varit tillika stabschef för krisledningsgruppen, vilket krävt ett 
omfattande arbete under 2020 och 2021. 
  
Enligt kommunens riktlinjer för upphandling och inköp ska vissa uppföljningar göras i 
samband med årsbokslutet, det avser punkterna 12-14 i bifogat underlag. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontroll 2021, Kommunstyrelsen 
 Uppföljning internkontrollplan KS bokslut 2021 
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 Internkontrollplan 2021 KS 210515 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontrollplan 2021 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§43 

Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021  
(2021 KS0052) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2021 års 
internkontrollplan. 

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

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

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

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

och förhindras 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse  Uppföljning internkontrollplan RN 2021 
 Uppföljning internkontrollplan 2021 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2021 
 Internkontrollplan 2021 räddningsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av Räddningsnämndens uppföljning av 2021 års 
internkontrollplan. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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§44 

Bokslut 2021 kommunstyrelsen  
(2021 KS0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Vid bokslutet redovisar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på totalt 2 194 tkr 
(exklusive kommunfastigheterna), vilket motsvarar 3,7 procent. Kommunfastigheterna visar 
en negativ avvikelse mot budget på totalt 457 tkr.  
  
Kommunstyrelsen har under 2021 haft en total investeringsbudget på 185 404 tkr och utfallet 
i bokslutet är 45 154 tkr. Det är främst investeringsprojekten Landeryds- och Torups skola 
som utgör årets budgetavvikelse. Dessa investeringsprojekt beräknas fortlöpa till 2023/2024. 
  
Kommunstyrelsen följer upp 8 nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Av dessa 
nyckeltal uppfyller 6 godkänd kvalité, 1 delvis godkänd kvalité och 1 når inte upp till 
godkänd kvalité. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 
 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen KORTVERSOION 
 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Kommunchefen 
 

Paragrafen är justerad 
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§45 

Bokslut 2021 räddningsnämnden  
(2021 KS0003) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens bokslut för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 89 tkr, 
vilket motsvarar 0,7 procent.  
  
Räddningsnämndens investeringar uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 120 tkr. 
Projekten Slangtvätt, insatsfordon med fyrhjulsdrift och båt med trailer är klara. 
Ombudgetering av ej färdigställt projekt hanteras i ett separat ärende. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Bokslut Räddningsnämnden 2021 
 Bokslut Räddningsnämnden 2021 KORTVERSION 
 Bokslut Räddningsnämnden 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Räddningsnämndens bokslut för 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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§46 

Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen - våren 2022  
(2022 KS0028) 

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen våren 2022 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - våren 2022 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - hösten 2021 (grund) 

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

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§47 

Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering  
(2021 KS0336) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av fordonshantering och 
översända det till revisorerna. 
  
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till riktlinjer för fordonshantering. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat 
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig hantering 
och nyttjande av kommunens fordon. 
  
Deras bedömning är att en förbättring av hantering och nyttjande av fordonen i stort är en 
styrningsfråga. Vidare framförs att det krävs tydligare bestämmelser för hela kommunen kring 
vad som är viktigt för att uppnå ett optimalt och effektivt nyttjande av fordonen. Det är även 
av vikt att stärka uppföljningen för att säkerställa att politiska beslut efterlevs. Därtill lyfts att 
kontroll och uppföljning är en viktig aspekt för att minimera risker för onödiga kostnader eller 
felaktigt nyttjande av fordon och tankkort. De konstaterar bl.a. att det inte finns några 
kommunövergripande styrdokument över hanteringen eller ansvaret för fordonen i Hylte 
kommun. 
  
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att ta fram 
kommungemensamma riktlinjer och rutiner för fordonshanteringen. Som tydliggöra ansvaret 
för hanteringen av fordon i kommunen. Utvärdera och fatta beslut om kommunen i huvudsak 
ska äga eller leasa personbilar samt Uppdatera och förtydliga användarrutiner för fordonen. 
  
Vidare rekommenderas kommunstyrelsen se över de mål som är kopplade till fordon och 
drivmedel. Vidta åtgärder för att uppnå målet att 30 % av det bränsle/drivmedel som används 
i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av 
förnyelsebara bränslen eller el. Alternativt bereda fram nya mål kring bränsleförbrukning. 
  
Revisorerna har begärt svar på denna granskning. 
  
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och lämnar följande förslag till 
kommunstyrelsen.  
  
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har idag en sammansatt grupp med 
tjänstepersoner som arbetar med att förbättra kommunens fordonshanteringen bl.a. utifrån det 
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som framkommit i granskningsrapporten. Ett naturligt steg i detta arbete är att även ta fram 
styrande dokument för hanteringen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i 
samband med sitt svar till revisorerna även ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för fordonshantering. Kommunledningskontoret har utifrån detta tagit fram ett 
förslag till svar till revisorerna som bifogas. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar granskning fordonshantering 
 Svar på fordonsgranskning 
 Missiv - Granskning av kommunens fordonshantering, för yttrande 
 Granskning av kommunens fordonshantering - Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av fordonshantering och 
översända det till revisorerna. 
  
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till riktlinjer för fordonshantering. 
 

Paragrafen är justerad 
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§48 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen  
(2022 KS0058) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med bifogat förslag. 
  
Arbetsutskottet beslutar att de redaktionella ändringarna som diskuterades på dagens 
sammanträde justeras till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sett över samtliga enheters delar i kommunstyrelsens 
delegeringsordning och förslår förändringar i enlighet med vad som framkommit i detta 
arbete. 
  
I ekonomidelen föreslås mindre justeringar, främst genom att en översyn har gjorts av 
delegatnivå. Det har även tillkommit förtydligande där besluten faller under verkställighet.  
  
Förändringarna i personaldelen grundar sig i att man har sett över nivån på delegaten, och 
enstaka punkter har tagits bort med hänvisning till att de har klassats som verkställighet.  
  
I förslaget ersätts upphandlingsdelen med en förnyad, förkortad version. Där beslut om 
anskaffning utgår samt vissa beslut förtydligas. Delegeringsordningen stämmer i förslaget 
bättre överens med hur upphandlingsfunktionen är utformad. 
  
Delen om GDPR och informationssäkerhet är ny och har inte funnits med i tidigare versioner. 
I och med det tillkommer fler delegater och lagar. Dessa redovisas inledningsvis.  
  
Med anledning av förändringar i lagtexter har räddningstjänstdelen uppdaterats med nya 
lagrumshänvisningar. 
  
I förslaget har de uppgifter som bör utgå strukits över och det som tillkommit markerats med 
rött. 
  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagna revideringar i 
delegeringsordningen.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegeringsordning kommunstyrelsen 
 Delegeringsordning med ändringar 2022-02-11 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med bifogat förslag.  
 

Yrkande 
1. Stina Isaksson (SD) yrkar att delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 3.7. 
2. Stina Isaksson (SD) yrkar att delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 3.19. 
3. Stina Isaksson (SD) yrkar att delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 3.24. 
4. Stina Isaksson (SD) yrkar att delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 3.26. 
5. Stina Isaksson (SD) yrkar att delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 3.27. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons fem ändringsyrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut med de redaktionella ändringar som diskuterades på dagens sammanträde. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut med de redaktionella ändringarna. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons första 
ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons första 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons andra 
ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons andra 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons tredje 
ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons tredje 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons fjärde 
ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons fjärde 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons femte 
ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons femte 
ändringsyrkande. 
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Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sina fem ändringsyrkanden. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga kontor 
 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av 
pandemin  - Beslut under pandemin  
(2021 KS0265) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning och granskning av beslut under pandemin. 

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsbyrå under 2021 granskat kommunens 
krisledning och hantering av pandemin. Kommunstyrelsen svarade på denna granskning den 
2021-10-05, KS §181. I kommunstyrelsens svar framgår att kommunstyrelsen avser att 
genomföra en granskning av beslut tagna av ordförande i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsen för perioden 2020-03-01 till och med 2021-06-30. I svaret framgår att 
denna granskning ska presenteras för kommunstyrelsen.  
  
Kommunledningskontoret återkommer nu med denna redovisning och granskning till 
kommunstyrelsen, se bilaga.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Beslut under pandemin 
 Redovisning och granskning av beslut under pandemin 
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisorernas missiv 
 Svar på revisorernas missiv 
 Missiv från revisorerna - Krisledning och hantering av pandemin 
 Granskningsrapport - Granskning av kommunens krisledning och hantering av 

pandemin 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning och granskning av beslut under pandemin. 
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Förstudie - Framtida behov av särskilt boende inom socialpsykiatri 
samt boendeformer inom LSS  
(2018 KS0400) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förstudien och att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla och finansiera på anbud grundad siffra. 

Beskrivning av ärendet 
Den 28 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen, KS § 199, att en förstudie skulle 
genomföras som klargör avgränsningar, tidplan och kostnad för en utredning av framtida 
behov av särskilda boende inom socialpsykiatri samt boendeformer inom LSS. 
Omsorgskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret arbetat fram en förstudie där 
förutsättningarna för en eventuell boendeutredning definieras. Förstudien biläggs ärendet och 
kommunstyrelsen föreslås avsluta uppdraget om förstudie genom att godkänna densamma. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Förstudie avseende behov av boendeformer inom LSS och 

socialpsykiatri 
 Förstudie utredning framtida boendeformer, LSS och socialpsykiatri 
 §199 KS Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förstudien och att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla och finansiera på anbud grundad siffra. 
 

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

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Fredriklundsvägen 9 Torup  
(2021 KS0175) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja ansökan från kommunrehab och 
sjukskötersketeamet om bidrag på 28 000 kr för att utrusta rum för digitala möten. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för klimatkompensation. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrehab och sjukskötersketeamet har ansökt om 28 000 kr från 
klimatkompensationsfonden för att utrusta ett rum på Realgatan 8 för digitala möten.  
  
Kommunrehab och sjukskötersketeamet har börjat inreda ett mötesrum och de skulle behöva 
en del teknisk utrustning för att kunna hålla digitala möten i större omfattning. Varje vecka 
har de planeringar runt patienter med sjukhuset och andra medarbetare från omsorgskontoret. 
Utrustningen de har idag fungerar inte till detta utan de måste gå till andra lokaler. De har 
även möten över länet i olika arbetsgrupper som kan skötas digitalt om de har bra utrustning. 
Kommunrehab och sjukskötersketeamet skriver i sin ansökan att efter pandemin är det viktigt 
att de kan erbjuda en bra miljö för digitala möten så att incitamentet att fysiskt åka till möten 
och utbildningar minskar.  
  
Alla tjänsteresor med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter 
klimatkompenseras, i enlighet med kommunens riktlinjer för klimatkompensation. Den 
kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att:  
- Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.  
- Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom 
Region Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om klimatkompensation från Fredrikslundsvägen 9 i Torup 
 Ansökan klimatfond - Mötesrum Fredriklundsvägen Torup 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja ansökan från kommunrehab och 
sjukskötersketeamet om bidrag på 28 000 kr för att utrusta rum för digitala möten. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för klimatkompensation.  
 

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

30 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-01  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Kommunrehab och sjukskötersketeamet 
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Realgatan 3A Hyltebruk  
(2021 KS0175) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschefen på Malmagården har inkommit med en ansökan om klimatkompensation för en 
klimatanläggning vid Malmagården. Ansökan uppgår till 65 tkr och syftet är att förbättra 
arbetsmiljön för såväl boende som personal. 
  
Kommunledningskontoret anser att arbetsmiljön är viktig, men klimatkontot är inte avsett för 
att förbättra lokaler och den fysiska miljön. Enligt riktlinjerna för intern klimatkompensation 
ska tilldelade medel användas för att uppmuntra och finansiera klimatsmarta resvanor, vilket 
denna ansökan inte avser. Kommunledningskontoret föreslår således kommunstyrelsens 
arbetsutskott att avslå ansökan. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om klimatkompensation från Realgatan  3A 
 Ansökan klimatkompensationsfonden - Klimatanläggning Realgatan 3A 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag på att avslå ansökan. 
 

Beslutet skickas till  
Enhetschef Malmagården 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter - på 
remiss  
(2021 KS0375) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

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

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

  
 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i 

motionen. Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för att 
Trafikverket åtgärdar bristerna. 

  
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att stärka trafiksäkerheten för oskyddade 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 
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Paragrafen är justerad 
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§54 

Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss  
(2021 KS0430) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 9 december 2021 in en motion där hon uppmärksammar att 
det finns många så kallade ”lucktomter” som har stått obebyggda i många år och som 
kommunen har kostnader för skötsel på. Mot bakgrund av detta föreslår hon följande: 
  

 Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka om intresse finns hos kommuninvånarna/ 
grannarna att köpa ”lucktomter” i enlighet med motionens lydelse.  

  
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion angående så kallade "lucktomter" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet - på 
remiss  
(2021 KS0444) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnade den 9 december 2021 in en motion där 
man uppmärksammar att deltagare i daglig verksamhet inte inkluderas i förmåner som finns 
på de flesta av kommunens enheter så som minnesgåva och fika vid speciella tillfällen. Mot 
bakgrund av detta föreslår de följande: 
  

 Att alla som deltagit inom daglig verksamhet i Hylte kommun ska erbjudas en 
minnesgåva på samma villkor som kommunens anställda. 

  
 Att alla som deltar i daglig verksamhet ska bli erbjudna fikaförmåner på samma sätt 

som andra inom kommunala verksamheter. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att omsorgsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående minnesgåva och förmåner för daglig verksamhet - 

på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§56 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade 9 december 2021 in en motion där hon uppmärksammar behovet av 
tillgängligheten av mensskydd i skolan för att avdramatisera ämnet och för att underlätta 
deltagande i undervisningen för flickor/kvinnor. Mot bakgrund av detta föreslår hon: 
  

 Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes grundskolor. 
  

 Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes gymnasieskola. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående mensskydd på skolorna - på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion - Mensskydd på skolorna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§57 

Motion - Fler papperskorgar runt Örnaskolan/Kråkberget - på remiss  
(2021 KS0445) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade 9 december 2021 in en motion gällande fler papperskorgar runt 
Örnaskolan/ Kråkberget. Bakgrunden till motionen kommer från den elev som gjorde sin 
PRAO som politiker under hösten 2021. Hon har uppmärksammat att det saknas soptunnor i 
området runt Örnaskolan/ Kråkberget och de som finns ofta är överfulla. I andra kommuner 
runt om i Sverige finns solcellsdrivna, automatiserade papperskorgar. Mot bakgrund av detta 
föreslår Centerpartiet: 
  

 Att samhällsbyggnadskontoret gör en översyn kring papperskorgar/soptunnor kring 
Örnaskolan och Kråkberget. 

 Att samhällsbyggnadskontoret gör en översyn kring var automatiska soptunnor skulle 
underlätta sophanteringen. 

 Att samhällsbyggnadsnämnden provar automatiserade papperskorgar där de kan öka 
effektiviteten eller bidra till mervärde. 

  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående fler papperskorgar runt Örnaskolan/Kråkberget - 

på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion - Fler papperskorgar runt Örnaskolan/Kråkberget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 3 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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