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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

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

Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Johanna Andersson (ungdomssamordnare) §166 
Charlotta Lindahl (Hyltebostäder) §166 
Gabriel Sundius (jurist) §166 
Mikaela Waltersson (M) (regionstyrelsens arbetsutskott) §166 
Helene Andersson (C) (regionstyrelsens arbetsutskott) §166 
Benny Strandberg (KD) (regionstyrelsens arbetsutskott) §166 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (regionstyrelsens arbetsutskott) §166 
Per Stané Persson (S) (regionstyrelsens arbetsutskott) §166 
Martin Engström (Region Halland) §166 
Bo-Josef Eriksson (Region Halland) §166 
Maria Fransson (Region Halland) §166 
Samuel Lindh (Region Halland) §166 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§164-179 

1 (23)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum  sid 2 
 2021-09-28  

   
Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

2 (23)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-28  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§164 Val av justerare 

§165 Godkännande av ärendelista 

§166 Information och rapporter 

§167 Meddelanden 2021 

§168 Kommun- och regionledningsforum 2021 

§169 Extra budget 2021 

§170 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 

§171 Återredovisning motioner 

§172 Utvärdering - Sammanträden på distans 

§173 Förslag om förändring av råd - på remiss 

§174 Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan - på remiss 

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

§176 Motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda – på remiss 

§177 Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen 

§178 Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 

§179 Samrådsremiss för Plan för räddningstjänst (handlingsprogram enligt LSO) 
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§164 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
  
  
Paragrafen är justerad 
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§165 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§166 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Nulägesanalys - Barnkonventionen 
Johanna Andersson, ungdomssamordnare, informerade om barnrättsarbetet i Hylte kommun. 
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och är en lag som alltid behöver tas hänsyn 
till, och ska implementeras, i kommunens verksamheter. Kommunen ska bland annat jobba 
vidare med checklistor och utbildning, för politiker och tjänstemän, planeras att ingå i 
utbildningspaket vid nyanställningar och ny mandat period. 
  
Dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott 
På dagens dialogmöte diskuterades bland annat följande: 

 Hylte kommuns tillväxt- och utvecklingsstrategi kopplat till  Region Hallands 
regionala utvecklingsstrategi och strategi för hållbar tillväxt. 

 Vaccinationsarbetet. Man ser en positiv utveckling i Hylte kommun. Ca 80 % av 
invånarna i Hylte kommun har fått en dos och ca 75 % har fått två. Nu diskuteras 
vaccination av 12-15 åringar regionalt. 

 Näringslivet i Hylte kommun. Tillverkningsindustrin börjar återhämta sig efter 
pandemi och arbetslösheten sjunker kraftigt men från höga nivåer. Utmaningar för 
industrin är komponentbrist, höga materialkostnader och höga elpriser.  

 Utvecklingen på bostadsmarknaden visar på stigande villapriser. Glädjande är de 
nyproducerade hyreslägenheterna i Torup där alla lägenheter är uthyrda och en 
flyttstudie genomförs för att följa upp flyttmönstret. Kartläggning av ödehus i 
kommunen fortskrider och matchas med individer som söker denna form av boende. 

  
Investeringsprocessen 
Charlotta Lindahl, Hyltebostäder, informerade om aktuella investeringsprojekt 

 Kinnareds skola och förskola. 
 Rydö skola 
 Brandstationen i Unnaryd 
 Energikonvertering Rydöbruk 
 Tillgänglighetsanpassning 
 Örnahallen 
 Landeryds skola 
 Torups skola 
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 Idrottshallen i Unnaryd 
  
Remiss - En ny lag om ordningsvakter m.m. 
Gabriel Sundius, jurist, informerade om de föreslagna ändringarna i lagen och om Hylte 
kommuns gemensamma remissvar.  
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september 

Paragrafen är justerad 
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§167 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Inga meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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§168 

Kommun- och regionledningsforum 2021  
(2021 KS0043) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Handlingar i ärendet 
 Mötesanteckningar Kommun- och regionledningsforum   2021-09-01 

Paragrafen är justerad 
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§169 

Extra budget 2021  
(2021 KS0347) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 10 miljoner av de ökande 
skatteintäkterna för innevarande år enligt följande: 
  
-          Omsorgsnämnden; 6,2 miljoner till följd av pandemihantering. 
-          Barn och ungdomsnämnden; 2,8 miljoner till följd av minskat elevunderlag. 
-          Kultur och folkhälsonämnden; 1,0 miljoner till följd av pandemihantering. 
  

Beskrivning av ärendet 
Detta ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande. 
  
EXTRA BUDGET 2021 
Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin går fortare och är starkare än förväntat. I 
Hylte kommun snurrar hjulen allt fortare. Våra företag vittnar om högt tempo och fulla 
orderböcker. Arbetslösheten sjunker. Det gör att skatteintäkterna visar stora överskott i 
förhållande till de prognoser vi hade tidigare. 
  
Delårsbokslutet visar ett ökande skatteintäkter med 12,1 miljoner kr. Samtidigt visar vissa av 
våra nämnder underskott. Omsorgsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens underskott 
beror framförallt på Coronarelaterade kostnader. Barn- och ungdomsnämnden har en 
problematik med ett sjunkande elevantal. 
  
Med det som bakgrund har Framtid Hylte beslutat att gå fram med en extra budget för 
innevarande år på totalt 10 miljoner. 

Handlingar i ärendet 
 Ärendebeskrivning Extra budget 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 10 miljoner av de ökande 
skatteintäkterna för innevarande år enligt följande: 
  
-          Omsorgsnämnden; 6,2 miljoner till följd av pandemihantering. 
-          Barn och ungdomsnämnden; 2,8 miljoner till följd av minskat elevunderlag. 
-          Kultur och folkhälsonämnden; 1,0 miljoner till följd av pandemihantering. 
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Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till förslaget till beslut med instämmande av Anna Roos (C), 
Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV). 
 

Paragrafen är justerad 
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§170 

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige  
(2021 KS0158) 

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 hösten 2021 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2021 

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

Paragrafen är justerad 
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§171 

Återredovisning motioner  
(2021 KS0156) 

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 motioner hösten 2021 
 Redovisning av motioner - hösten 2021 

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

Paragrafen är justerad 
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§172 

Utvärdering - Sammanträden på distans  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de tagit del av utvärderingen av 
sammanträden på distans. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 1 april 2020 att ändra arbetsordningen 
för nämnder och styrelser och införa en möjlighet för distansdeltagande på sammanträden. 
Kommunfullmäktige beslutade också att denna möjlighet skulle utvärderas av gruppen för 
organisationsöversyn.  
  
Demokratiberedningen har med hjälp av kommunledningskontoret genomfört utvärderingen. 
Utvärderingen genomfördes genom en enkät som skickades till nämndernas och styrelsernas 
ledamöter och ersättare, kontorschefer och nämndsekreterare. Kommunledningskontoret har 
sammanställt enkätsvaren och demokratiberedningen överlämnar utvärderingen till 
kommunstyrelsen för vidare hantering till kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Utvärdering av sammanträden på distans 
 §5 Demokratiberedning Utvärdering av digitala möten 
 Sammanställning och kommentar digitala möten 
 Protokollsutdrag KF § 51 Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser - 

sammanträden för distans 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de tagit del av utvärderingen av 
sammanträden på distans.  
 

Paragrafen är justerad 
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§173 

Förslag om förändring av råd - på remiss  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut demokratiberedningens förslag på förändring av 
folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet på remiss till kultur- och folkhälsonämnden, 
omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut demokratiberedningens förslag på förändring av 
pensionärsrådet till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och 
pensionärsrådet.  
  
Sista svarsdag för båda remisserna är 1 december 2021.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att remissvaren ska hanteras av demokratiberedningen innan 
kommunstyrelsen behandlar ärendet om beslut av förändring av råden.  

Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag om att förändra de rådgivande organen.  
  
Demokratiberedningen föreslår att brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet ska slås ihop 
till ett nytt gemensamt råd.  
  
Demokratiberedningen föreslår också att den politiska representationen i pensionärsrådet ska 
vara en 
ledamot och en ersättare från kultur- och folkhälsonämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Enligt förslaget ska det vara nämnderna själva som 
utser ledamot och ersättare.  
  
Demokratiberedningen bedömer att ärendet behöver gå på remiss till berörda nämnder och 
råd, men demokratiberedningen kan inte skicka ut remissen själv, utan det behöver gå från 
kommunstyrelsen. Demokratiberedningen uppmanar dock kommunstyrelsen att 
demokratiberedningen ska få hantera remissvaren innan slutgiltigt beslut.  
  
Kommunledningskontoret har uppmärksammat mellan demokratiberedningens möte och 
kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskotts att Hyltebostäder sitter i brottsförebyggande 
rådet. Därför bör även stiftelsen ha remissen om brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet.  
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Förslaget på representation i pensionärsrådet bygger på representationen till 
tillgänglighetsrådet. Där har Hyltebostäder en adjungerande plats, något som 
kommunledningskontoret har uppmärksammat efter demokratiberedningens möte. Av den 
anledningen föreslår kommunledningskontoret att Hyltebostäder får remissen om 
pensionärsrådet också.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Förslag om förändringar av råd på remiss 
 §5 Demokratiberedning Utvärdering av digitala möten 
 Ärendebeskrivning Förändring av de rådgivande organen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut demokratiberedningens förslag på förändring av 
folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet på remiss till kultur- och folkhälsonämnden, 
omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut demokratiberedningens förslag på förändring av 
pensionärsrådet till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och 
pensionärsrådet.  
  
Sista svarsdag för båda remisserna är 1 december 2021.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att remissvaren ska hanteras av demokratiberedningen innan 
kommunstyrelsen behandlar ärendet om beslut av förändring av råden.  
  
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
Omsorgsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
Hyltenämnden 
Folkhälsorådet 
Brottsförebyggande rådet 
Pensionärsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§174 

Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 
Kråkbergsskolan - på remiss  
(2021 KS0340) 

Beslut 
Arbetsutskottets 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 1 april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår: 
  

 att ge berörd nämnd i uppdrag att se över den lilla skolgården på Kråkbergsskolan och 
utrusta den med lämplig lekutrustning såsom exempelvis gungor. 

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

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

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 1 april 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§175 

Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor – på 
remiss  
(2021 KS0339) 

Beslut 
Arbetsutskottets 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 1 april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat 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. 

 att undantag gör för lektioner i modersmål samt för officiella minoritetsspråk i 
Sverige. 

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

Handlingar i ärendet 
 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 april 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§176 

Motion angående blodgivning på betald arbetstid för 
kommunanställda – på remiss  
(2021 KS0333) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår: 
  

 att alla som är anställda av Hylte kommun ges möjlighet att skänka blod på betald 
arbetstid. 

 att uppdra åt Hylte kommun som arbetsgivare upplysa alla anställda inom kommunen 
om ovanstående och uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare. 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående blodgivning på betald arbetstid för 

kommunanställda - på remiss 
 §114 KF Inkomna motioner 
 Motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 1 april 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§177 

Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen  
(2021 KS0159) 

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 redovisningen och förra 
redovisningen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen hösten 2021 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - hösten 2021 

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

Paragrafen är justerad 

20 (23)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-28  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§178 

Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.  
(2021 KS0288) 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av remissvaret och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
skärpa skrivningen, enligt sammanträdets synpunkter, till kommunstyrelsens sammanträde 5 
oktober. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet SOU 2021:38 och de 
förslag som där presenterats. 
 
Förslagen i betänkandet innebär i huvudsak följande förändringar: 

 En uppluckring av de relativt strikta krav som tidigare ställts för användning 
av ordningsvakter. Detta främst i syfte för att möjliggöra en mer generell användning 
av ordningsvakter som ett komplement till Polismyndighetens uppgifter för det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

 Utökade befogenheter för ordningsvakter, bland annat föreslås att ordningsvakter på 
anmodan av polis skall ha rätt att transportera gripna personer, något som tidigare inte 
varit möjligt. 

 Grundutbildningen för ordningsvakter fördubblas från 80 timmar till 160 timmar och 
blir studiestödsberättigad. 

 En förändring av kraven på bakgrundskontroll. Kravet på medborgerlig pålitlighet 
föreslås tas bort. 

 Ett tätare samarbete med Polismyndigheten, exempelvis genom tillgång till 
polisens kommunikationssystem. 

Betänkandet har skickats på remiss till ledamöterna i det lokala brottsförebyggande rådet och 
till ledamöterna i folkhälsorådet. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att 
sammanställa ett förslag på gemensamt remissvar för Hylte kommuns räkning. Svar har 
inkommit med synpunkter från lokala folkhälsorådets beredning vilka har inarbetats i det 
bilagda förslaget till gemensamt remissvar. 
 
Förslaget på remissvar från kommunen ställer sig generellt positivt till betänkandets förslag 
men framhåller att omregleringen, i kombination med betänkandet, SOU 2021:49, rörande 
kommuns ansvar för brottsförebyggande arbete, skulle kunna innebära en risk för minskad 
polisiär närvaro i mindre orter när Polismyndighetens resurser frias upp genom nyttjande av 
ordningsvakter för det brottsförebyggande arbetet. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar SOU 2021_38 En ny lag om ordningsvakter m.m. - 

gemensamt remissvar 
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 Remissvar på betänkandet SOU 2021_38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 
 Remissvar från Lokala Folkhälsorådet - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter 

mm 
 §141 KSAU Remissvar - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 
 Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta det bilagda remissvaret 
som sitt eget och översänder det till Justitiedepartementet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§179 

Samrådsremiss för Plan för räddningstjänst (handlingsprogram 
enligt LSO)  
(2021 KS0337) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns Plan för räddningstjänst. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på Halmstads kommuns Plan för 
olycksförebyggande verksamhet. 

Handlingar i ärendet 
 Samrådsremiss för Plan för räddningstjänst, ärende 2021/00067 
 Plan för räddningstjänst (samrådsversion) RN 2021/00067 
 Samrådsmissiv -  Plan för räddningstjänst (RN 2021/00067) 

Förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns Plan för räddningstjänst. 
 

Beslutet skickas till  
raddningsnamnden@halmstad.se 
 

Paragrafen är justerad 
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