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nedtagande 
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protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan/digital kl. 08:00-11:15 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande) (Digitalt), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) 

(Digitalt), Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice 
ordförande) (Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) 
(Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C) §§6-30, Hanna 
Kjellin (S) (Digitalt), Johnny Winther (SD) (Digitalt), Lirim Mazreku (KV) 
(Digitalt) §§1-5, Thomas Flystam (M) (Digitalt) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S) (Digitalt) 

Lirim Mazreku (KV) (Digitalt) §§6-30 
Kerstin Alexén (SD) §§5-30 
Bo Wahlén (V) (Digitalt) 
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt) 
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) 
Victoria Strand (S) (Digitalt) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef (Digitalt)) 

Lars Tingsmark (ekonomichef (Digitalt)) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Susanne Ohlsson (Utredare) 
Rebecka Merkel (Nämndsekreterare) 
Henrik Essbjörn (IT-samordnare (Digitalt)) §5 
Fredrik Avenstam (verksamhetsutvecklare (Digitalt)) §5 
Jörgen Lövgren (omsorgschef (Digitalt)) §5 
Charlotta Lindahl (VD, Hyltebostäder (Digitalt)) §5 
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef (Digitalt)) §5 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 

Tommy Edenholm (KV) 
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Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§1-30 
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ÄRENDELISTA 
§1 Ordförandes digitala närvaro 

§2 Val av justerare 2022 

§3 Godkännande av ärendelista 2022 

§4 Revidering av riktlinje digitalt deltagande på sammanträden 

§5 Information och rapporter 2022 

§6 Meddelande 2022 

§7 Delegeringsredovisning 2022 

§8 Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     Steg 2 

§9 VA-plan Hylte kommun 

§10 Ombudgetering investeringar 2021 till 2022 

§11 Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 

§12 Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 

§13 Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder 

§14 Unnaryds brandstation ombyggnation 

§15 Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte 
kommun 

§16 Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda 

§17 Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 

§18 Detaljbudget kommunstyrelsen 2022 

§19 Detaljbudget räddningsnämnden 2022 

§20 Förslag på nytt arbetssätt gällande de ekonomiska prognoserna 

§21 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 

§22 Internkontrollplan räddningsnämnden 2022 

§23 Riktlinje för utlämnande av allmän handling 

§24 Förstudie - Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 

§25 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

§26 Regional handlingsplan suicidprevention 

§27 Strategi och handlingsplan för HBTQ-frågor i Hylte kommun 

§28 Remiss - Förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter 

§29 Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
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§30 Avsägelse - ersättare tillväxtutskottet 
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§1 

Ordförandes digitala närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att ordförande Ronny Löfquist (S) deltar digitalt.  

Beskrivning av ärendet 
Det finns önskemål om att ordförande ska kunna delta digitalt vid dagens sammanträde. 
Samtliga övriga ledamöter och ersättare är digitala vid sammanträdet.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Ronny Löfquist (S) frågar om kommunstyrelsen godkänner digital närvaro för 
ordförande. Samtliga ledamöter godkänner digital närvaro för ordförande.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§2 

Val av justerare 2022  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) ska justerar 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
  
De valda justerarna uppmärksammar beslutet om ordförandes digitala närvaro, som togs före 
valet av justerare.  
Paragrafen är justerad 
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§3 

Godkännande av ärendelista 2022  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar: 
- Extra ärende om revidering av riktlinje för digitalt deltagande tas upp 
- Ärendena VA-plan och Ombudgetering investeringar 2021 till 2022 
  
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att ett extra ärende om revidering av riktlinje för digitalt deltagande 
läggas till på ärendelistan.   
  
Ronny Löfquist (S) yrkar ärendena VA-plan och Ombudgetering investeringar 2021 till 2022 
utgår vid dagens sammanträde.  
  
Stina Isaksson (SD) yrkar att följande ärenden ska läggas till på ärendelistan:  
- Arbetsmiljö gata/park 
- Hur kommunen arbetar med behandling för våldsutövare.   
  
Ronny Löfquist (S) yrkar att yrkandet om arbetsmiljö för park/gata ska tas under REP-
ärendet.  
  
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons yrkande om behandling för våldsutövare. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om 
riktlinjen för digitalt deltagande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om de 
två ärendena som ska utgå. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
  
Ordförande frågar om Stinas Isakssons yrkande om arbetsmiljö för park/gata kan tas under 
REP-ärendet. Kommunstyrelsen godkänner detta.   
  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stinas Isakssons yrkande om 
behandling för våldsutövare. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande om behandling för våldsutövare.   
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Paragrafen är justerad 
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§4 

Revidering av riktlinje digitalt deltagande på sammanträden  
(2022 KS0073) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinjen för digitalt deltagande på sammanträden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog 3 juni 2020 en riktlinje för digitalt deltagande på politiska 
sammanträden.  
  
Sveriges kommuner och regioner har sedan riktlinjen antogs reviderat sina 
rekommendationer/tolkningar om vilka som kan delta på distans. Enligt de senaste 
rekommendationerna/tolkningarna kan även ordförande och sekreteraren i nämnder och 
styrelser delta på distans om övriga ledamöter deltar på distans. Detta har därför ändrats i 
förslaget.  
  
Kommunledningskontoret har även tagit bort riskgrupper för Covid-19 som kategori för de 
som inte ange motivering till digitalt deltagande. Anledningen är att det finns inte längre 
särskilda rekommendationer för personer i riskgrupp.  
  
Kommunledningskontoret har också gjort mindre justeringar rörande det praktiska kring 
digitalt deltagande samt några språkliga justeringar.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering riktlinje digitalt deltagande på sammanträden 
 Riktlinje digitalt deltagande på distans 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinjen för digitalt deltagande på sammanträden.  
 

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

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Information och rapporter 2022  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Byte av lösenord 
Fredrik Avenstam och Henrik Essbjörn från IT-avdelningen på kommunledningskontoret 
informerar om ändrade rutiner för byte av lösenord för förtroendevalda.  
  
Lägesbild – pandemiläget i kommunen och vaccinationskrav inom omsorgsnära 
verksamhet 
Jörgen Lövgren, omsorgschef, informerar om lägesbilden för implementering av 
vaccinationskrav inom omsorgsnära verksamhet samt pandemiläget i kommunen.  
  
Tilläggsanslag – Unnaryds brandstation 
Charlotta Lindahl, VD på Hyltebostäder, informerar om arbetet med ombyggnation av 
Unnaryds brandstation. Charlotta Lindahl informerar om ett felaktigt belopp i begäran om 
tilläggsanslag p.g.a. en felbokning i ekonomisystemet.  
  
Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo ÅVC 
Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef, informerar om ärendet kring tilläggsanslag för 
utbyggnad av Borabo återvinningscentral (ÅVC). Utbyggnaden innefattar kallförråd som 
används till elavfall samt utökning av personalutrymme.  
  
Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025. steg 2 
Ronny Löfquist (S) informerar om Framtid Hyltes förslag på resultat- och ekonomisk plan, 
steg 2. Anna Roos (C) informerar om förslaget från C och M i Samverkan. Stina Isaksson 
(SD) informerar om förslaget från Sverigedemokraterna.  
  
Rekrytering ny personalchef 
Ronny Löfquist (S) informerade om arbetet med att rekrytera ny personalchef. Det kan 
komma att bli ett extra sammanträde med kommunstyrelsen med anledning av 
rekryteringsprocessen.  
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2022-02-01 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Meddelande 2022  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 Protokoll KF 2021-12-09 
 Protokoll CESAM 2021-11-09 
 Protokoll MBL §11 2022-01-21 - Ärendelista till KS-2022-02-01 
 Protokoll för styrelsemöte i Samordningförbundet i Halland 2021-12-10 
 Anslagningsbevis - Protokoll överförmyndare i samverkan 2021-12-16 
 Överförmyndarnämndens mottagningstider 2022 
 Riktlinjer för samverkan POSOM och PKL i Hallands län 2021-12-13 
 Överenskommelse mellan SKR och regering kring Säker digital kommunikation 
 Beslutade bygdemedel 2019-2021 Länsstyrelsen - förtydlingande 
 Protokollsutdrag KF §177 - Handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck 
Paragrafen är justerad 

12 (50)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-01  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§7 

Delegeringsredovisning 2022  
(2022 KS0010) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa. 

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

Handlingar i ärendet 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut - januari 2022 
 Delegeringsbeslut anställningar november 2021 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     
Steg 2  
(2021 KS0004) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes 
budgetförslag, steg 2, med tillhörande bilaga och räkenskaper. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att anta Framtid Hyltes budgetförslag, steg 1, 2022 på sitt 
sammanträde 11 november 2021.  
  
På dagens sammanträde informerade Ronny Löfquist (S) om Framtid Hyltes förslag till 
budget, steg 2, 2022. Anna Roos (C) informerade om C och M i Samverkans förslag till 
budget, steg 2, 2022. Stina Isaksson (SD) informerade om Sverigedemokraternas förslag till 
budget, steg 2, 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll MBL §11 2022-01-27 - Budget steg 2 2022 
 Protokoll MBL §19 2022-01-21 - Budget steg 2 2022 
 §7 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     Steg 2 
 FRAMTID HYLTE BUDGETFÖRSLAG 2022 STEG 2 
 Bilaga FRAMTID HYLTE BUDGETFÖRSLAG 2022 STEG 2 
 Räkenskaper F.H. steg 2 alt 1 
 Prioriteringar drift 2022-2025 
 Tillskott i generella bidrag till budget 2022 
 Räkenskaper steg 2 2022-2025 
 Beslutade räkenskaper steg 1 2022-2025 
 Beslutad investeringsbudget steg 1 2022-2025 
 §158 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun 
 Förord C och M i Samverkans budgetförslag 2022 
 Räkenskaper C o M  2022 steg 2 
 Textdokument Sverigedemokraterna Budget steg 2 
 Räkenskaper steg 2 2022-2025 Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes budgetförslag, 
steg 2, med tillhörande bilaga och räkenskaper. 
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Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Framtid Hyltes budgetförslag (arbetsutskottets förslag till 
beslut).  
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till Centerpartiet och Moderaternas budgetförslag.  
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.  
  
Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande.   
  
Thomas Flystam (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.  
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists, Anna Roos och Stina Isakssons yrkande mot varandra. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.   
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande. 
  
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Thomas Flystam (M) reserverar sig till förmån för 
Anna Roos yrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

VA-plan Hylte kommun  
(2021 KS0348) 

  
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Ombudgetering investeringar 2021 till 2022  
(2022 KS0020) 

  
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§11 

Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022  
(2021 KS0417) 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att undersöka möjligheten till ett billigare alternativ. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 november 2021, SBN 92, beslutat att hos 
Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 550 000 kr för utbyggnad av Borabo 
återvinningscentral.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden anger att bakgrunden är att Va-renhållningsenheten planerar att 
bygga ut Borabo återvinningscentral under år 2022. Utbyggnad av befintligt kallförråd krävs 
då elavfall enligt lag kräver väderskydd. (NFS 2018:11). Samhällsbyggnadsnämnden menar 
att det även finns behov av att öka personalutrymmet med en entré. En utbyggnad av 
återvinningscentralen skulle dels medföra att lagkrav på omhändertagande av elavfall 
uppfylls. Utbyggnaden bidrar även till förbättrad arbetsmiljö för driftspersonalen enligt 
nämnden.  
  
Utbyggnaden av återvinningscentralen bedöms beräknas till 800 000 kr. I projektet var 400 
000 kr avsatta varav det återstår 324 000 kr efter kostnader för framtagande av ritningar och 
bygglovshanläggning. Avsatta medel erhölls för ett antal år sedan och priserna för tjänster och 
material har ökat och inte minst under pandemin. Detta menar samhällsbyggnadsnämnden 
föranleder behov av att hos kommunfullmäktige begära 550 000 kr för att kunna genomföra 
utbygganden av Borabo återvinningscentral. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga förutom det som framgår i tjänsteskrivelsen 
under ekonomisk konsekvens av beslutet. 
  

Handlingar i ärendet 
 §16 KSAU Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 
 Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 
 §92 SBN Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tillägg av investeringsmedel med 
550 000 kr för utbyggnad av Borabo återvinningscentral. 
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Yrkande  
Håkan Bengtsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka möjligheten till ett 
billigare alternativ.  
  
Stina Isaksson (SD), Thomas Flystam (M), Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Håkan 
Bengtssons yrkande.  
  
Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. 10:40-10:45 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska återremitteras.  
  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§12 

Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala 
badplatserna  
(2020 KS0405) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsmedel om 500 000 
kr för nya tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro badplatser. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 november 2021, SBN § 93, att begära 
investeringsmedel om 500 tkr för nya tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro 
badplatser.  
  
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) lämnade i december 2020 in en motion om att 
alla kommunala badplatser skulle inventeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt att 
åtgärder för att göra de kommunala badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas och 
redovisas för berörd nämnd och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige biföll motionen den 
22 juni 2021, § 87, efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden att bifalla motionen.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden uppger att park- och gatuchefen tillsammans med representanter 
från Tillgänglighetsrådet inventerat de kommunala badplatserna Ibro, Unnaryd, Torup och 
Skärshult och en rapport har sammanställts. Rapporten visar att tillgängligheten är generellt 
god på badplatserna men en del åtgärdsbehov finns. De åtgärder som har varit möjliga inom 
befintlig budget har genomförts under året. De största bristerna och som det inte finns avsatta 
medel för är nya toalettbyggnader på Torups och Ibro badplatser. Kostnaden för nya 
tillgänglighetsanpassade toaletter uppgår till 500 tkr. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga förutom det som framgår i tjänsteskrivelsen 
under ekonomisk konsekvens av beslutet. 
  

Handlingar i ärendet 
 §17 KSAU Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala 

badplatserna 
 §93 SBN Motion - Tillgängliga badplatser 
 §87 KF Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 §111 KS Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 §98 KSAU Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser 
 §27 SBN Motion - Tillgängliga badplatser 
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 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser 
 §11 KSAU Motion - Tillgängliga badplatser - På remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliga badplatser - på remiss 
 §165 KF Inkomna motioner(220560) 
 Motion - tillgängliga badplatser 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsmedel om 500 000 
kr för nya tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro badplatser. 
 

  
Yrkanden 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder  
(2022 KS0052) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1 % i borgensavgift för 
Stiftelsen Hyltebostäder. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Allbolagen ska kommunala bostadsbolag/stiftelser bedrivas enligt affärsmässiga 
förutsättningar. Relationen mellan kommunen och bostadsbolaget/stiftelsen gällande lån och 
borgensavgifter ska även behandlas enligt affärsmässiga principer. Deras respektive 
ekonomier ska hållas åtskilda så att det inte sker någon otillåten subventionering eller 
värdeöverföring. 
  
Enligt EU-domstolens rättspraxis samt rättsfall i Förvaltningsrätten ska ett kommunalt 
bostadsbolags eller stiftelses fördelar av att kommunen står som lånegarant vid upplåningen 
bedömas. Det innebär att bostadsbolagets/stiftelsens fördelar ska beräknas utifrån att de 
lånevillkor som bolaget/stiftelsen skulle ha fått av en marknadsekonomisk investerare på 
finansmarknaden, utan kommunal borgen. 
  
För att kompensera och säkra neutrala konkurrensförhållande ska kommunen ta ut 
borgensavgift som motsvarar denna fördel. 
  
Ekonomienheten har med stöd av vägledning från Sveriges Allmännytta, SKR och 
Kommuninvest samt referensinformation från Kommuninvest gjort en analys av 
förutsättningar för borgensavgift gentemot Stiftelsen Hyltebostäder vilket biläggs till 
handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
 §18 KSAU Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder 
 Tjänsteskrivelse - Borgensavgift för Stiftelsen Hyltebostäder 
 Analys av borgensavgift till Stiftelsen Hyltebostäder 2022 
 210901 SKR-Kommuninvest vägledning Borgensavgifter 
 Borgensavgifter _ Kommuninvest referensinformation 20210901 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1 % i borgensavgift för 
Stiftelsen Hyltebostäder. 
 

Paragrafen är justerad 
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§14 

Unnaryds brandstation ombyggnation  
(2021 KS0301) 

Beslut 
Ärendet ska återremitteras för att tjänsteorganisationen ska ta fram reviderade underlag med 
korrekta siffror. 

Beskrivning av ärendet 
Renoveringen av Unnaryds brandstation är tänkt att lyfta byggnaden till dagens standard tex 
genom installation av ventilationssystem och möjlighet till separat omklädning. Enligt 
Arbetsmiljöverkets krav ska det finnas möjlighet till separat omklädning. Arbetsmiljöverket 
ställer även krav på att kontraminerade kläder ska skiljas från ren miljö och detta tillgodoses 
genom ett utvändigt förråd där kontraminerad utrustning ska placeras. 
  
För att klara dessa krav krävs en tillbyggnad på ca 20 kvm. I samband med grävarbetet för 
grunden till tillbyggnaden kommer en asfalterad gång att dras runt huset till den nya entrén på 
baksidan.  
  
Exempel på åtgärder: 
•       Ny entré på baksidan 
•       Fönsterbyte 
•       Entresolplan med teknikrum 
•       Ventilationssystem 
•       Luft/vatten-pump 
•       Byte tak samt tilläggsisolering av befintligt kallgarage för att detta ska hålla 15 grader 
året om. 
•       Eldragningar 
•       Inbrottslarm 
•       Ytskiktsrenovering 
•       Uttag för reservkraft 
•       Träningsutrymme för tester 
  
Totalt i budgeten för projektet har det anslagits 5 000 000 kr. Av dessa har 55 000 kr använts 
för en inventering av EFKAB, se bilaga 1. Till projektering och framtagande av handlingar 
för projektet samt till bygglov har 1 445 000 kr använts under 2021. I projekteringen ingår 
arkitektritningar, konstruktionsritningar, VVS-ritningar, branddokumentation, el-handlingar, 
konsultation av akustiker och kontroll av markförutsättningar.  
  
Efter projekteringen är avslutad finns det ca 3 500 000 kvar i budget. Till det bifogade 
anbudet, se bilaga 3, kommer kostnaden för sidoentreprenad för styr- och reglerinstallationer 
på ca 300 000 kr samt 200 000 kr för eventuella oförutsedda kostnader. Som option till 
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projektet ligger solenergi och vi har efter våra erfarenheter räknat med 250 000 kr för den 
installationen. Totalt krävs ett tilläggsanslag med 2 750 000 kr för att genomföra projektet 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Renovering av Unnaryds brandstation 
 Bilaga 1 Förstudie Unnaryds brandstation EFKAB 
 Bilaga 2 210916_Justerat BL Unnaryd 4.57 
 Bilaga 3 Anbud Fastbygg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag om 2 750 000 
kr för renovering av Unnaryds brandstation 
 

  
Yrkande 
Ronny Löfquist yrkar om att ärendet ska återremitteras för att tjänsteorganisationen ska ta 
fram reviderade underlag med korrekta siffror.  
  
Anna Roos (C), Krister Mattsson (S), Håkan Bengtsson (C), Thomas Flystam (M) och Stina 
Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordförande finner att ärendet 
ska återremitteras.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Stiftelsen Hyltebostäder 
 

Paragrafen är justerad 
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§15 

Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård 
och omsorg i Hylte kommun  
(2021 KS0233) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna Stina Isaksson (SD), Monica Grönros (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) föreslår 
att berörda kontor tar fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid nyanställning samt att redan anställda inom berörda kontor som inte 
har fullgoda kunskaper i det svenska språket, ska ges möjlighet till språklyft. Motionärerna 
lyfter fram vikten av att kommunikation inom skola och vård/omsorg och att en god 
språkförmåga minskar risken för fel och höjer kvaliteten inom verksamheten. Man pekar 
också på risken att medarbetare med bättre språkkunskaper får ett merarbete och därmed ökad 
arbetsbelastning med allt vad det kan innebära. 
  
Vid tillsvidareanställning inom berörda kontor krävs idag minst gymnasieexamen 
(barnskötare, undersköterska). Vid en sådan har man kunskaper i svenska eller svenska som 
andraspråk  på gymnasienivå, något som också Socialstyrelsen 
rekommenderar:  Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personalen 
som arbetar inom vård-och omsorg(SOSFS 2011:12): Tillräckliga kunskaper i svenska för att 
uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med dessa allmänna råd 
kan dock inhämtas genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande 
utbildning. Kommunikation: förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 
  
Således är det redan så idag att ett språkkrav för tillsvidareanställning finns, fast det är 
manifesterat på ett annat sätt genom kravet på grundutbildning. När det gäller vikariat och 
andra visstidsanställningar kan det inträffa att avsteg sker på kravet på grundutbildning. Om 
motsvarande språkkrav skulle införas även för denna kategori, skulle det menligt inverka på 
personalförsörjningen. 
  
För redan anställda medarbetare känns det främmande att införa ett obligatoriskt språklyft. 
Språkkunskaperna är olika utvecklade för de som inte har svenska som hemspråk. Det torde 
vara bättre att chef-medarbetare kommer överens om lämplig kompetensutveckling i 
medarbetarsamtal eller liknande, individuellt anpassade till förkunskaper och verksamhetens 
behov. 
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Handlingar i ärendet 
 §9 KSAU Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse Motionssvar – Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun 
 §110 KSAU Motion angående språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion angående språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun - på remiss 
 §70 KF Inkomna motioner 2021-05-06 
 Motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte kommun 

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

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) och Thomas Flystam (M) yrkar bifall till motionen.   
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut om avslag mot Stina Isakssons yrkande 
om bifall mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD), Johnny Winther (SD) och Thomas Flystam (M) reserverar sig till förmån 
Stina Isakssons yrkande.   
 

Beslutet skickas till  
Personalenheten 
Omsorgskontoret 
Barn- och ungdomskontoret 
Kultur- och folkhälsokontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§16 

Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för 
kommunanställda  
(2021 KS0333) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Motionären Stina Isaksson (SD) föreslår att kommunens anställda ges möjlighet att på betald 
arbetstid gå och lämna blod. Bakgrunden till förslaget är att det finns ett kontinuerligt behov 
av blod och kommunen som organisation borde vara med och göra vad man kan för att bidra. 
Andra kommuner erbjuder denna möjlighet och man menar att samhällsnyttan överstiger 
kostnaden för detta. Om motionen bifalls vill motionären Kommunen som arbetsgivare dels 
uttalar sig positivt om att ge blod, dels informerar om att denna möjlighet finns. 
  
Att ge blod är en viktig samhällsinsats och den hjälper till att rädda liv. Ungefär en tredjedel 
av Sveriges kommuner tillåter att medarbetare ger blod på betald arbetstid, ibland förenat med 
villkor. 
  
Många av kommunens verksamheter kräver vikarie vid medarbetares frånvaro. Detta skulle 
innebära dubbel lönekostnad för många av våra verksamheter om möjlighet skulle ges att 
lämna blod på betald arbetstid, ordinarie medarbetares lön samt vikariekostnader. Utöver 
tiden för själva blodgivandet måste man lägga restiden till blodcentralen. Närmaste 
blodcentral finns i Halmstad och man har kvällsöppet en kväll i veckan annars begränsad 
öppettid under dagtid. 
 
Genom vårt medlemskap i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), förbinder sig 
kommunen att följa de centrala kollektivavtal som SKR tecknar med centrala 
arbetstagarorganisationer. Utgångspunkten i de centrala kollektivavtalen gällande besök inom 
hälso- och sjukvård är att de sker utanför arbetstid. Om det är nödvändigt att besöket sker på 
arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos 
läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Allmänna hälsokontroller, planerade 
läkarbesök och provtagningar inryms inte i akuta läkarbesök. Inte heller blodgivning inryms i 
det som medarbetare enligt kollektivavtalen har rätt till utan det är upp till varje enskild 
kommun eller region att avgöra. Mot bakgrund av kostnaden och av att frågan är reglerad i 
vårt kollektivavtal bör motionen avslås. 
 
Att lämna blod är som sagt en viktig samhällsinsats som kan rädda liv och kommunen bör 
därför uppmuntra anställda att bli blodgivare och om verksamheten tillåter vara generös med 
att bevilja till exempel flexledighet för blodgivning i de fall det inte kan göras utanför 
arbetstid. 
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Handlingar i ärendet 
 §10 KSAU Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för 

kommunanställda 
 Tjänsteskrivelse Motionssvar - Blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda 
 §176 KSAU Motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda – 

på remiss 
 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.   
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut om avslag mot Stina Isakssons yrkande 
om bifall mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån Stina Isakssons 
yrkande.   
 

Beslutet skickas till  
Personalenheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts  
(2021 KS0226) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade 6 maj 2021 in en motion där hon förslår: 

 Att revidera skolskjuts-riktlinjerna att även innefatta skolskjuts till och från fritids för 
grundsärskolan i samband med att nästkommande läsårs skolskjutsar planeras. 

 Att revidera skolskjutsriktlinjerna och minska ner kilometeravståndet med 1 km för 
årskurs 1-9 i samband med att nästkommande läsårs skolskjutsar planeras. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021, § 109, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat följande svar: 
Enligt Skollagen finns det inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till 
och från fritidshemmet. Att ge en utpekad elevgrupp rätt till skolskjuts från fritidshemmet till 
hemmet vid dagens slut gör att kommunen inte följer kommunallagen gällande 
likabehandlingsprincipen. Det finns många familjer med barn som går på fritidshem men inte 
är inskrivna i grundsärskolan, som hade önskat att få skolskjuts hem från fritidshemmen för 
att kunna hantera livspusslet bättre.  
  
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att riktlinjer för skolskjuts inte revideras för att omfatta 
skolskjuts från fritidshem till hemmet för grundsärskolans elever.  
  
En sänkning av de nuvarande avståndsgränserna för avstånd mellan bostad – skola skulle ge 
en betydande ökning av skolskjutskostnader. Barn- och ungdomskontoret hänvisar till analys 
gjord av Hallandstrafiken 2019-02-18, en översyn av vad det skulle innebära om 
avståndsreglerna för elevers väg till hållplats skulle minskas med 1 km per stadie. Då skulle 
kostnadsökningen bli ca 3,2 miljoner/år.  
  
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att riktlinjer för skolskjuts inte revideras för att omfatta 
en sänkning av de nuvarande avståndsgränserna och föreslår därför att motionen ska avslås. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §11 KSAU Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
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 §94 BUN Remiss Motion Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts. 
 §109 KSAU Motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts - på remiss 
 §70 KF Inkomna motioner 2021-05-06 
 Motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 

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

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall på att-sats 1 i motionen.   
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om att-sats 1 och ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina 
Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet arbetsutskottets förslag 
till beslut om att-sats 2. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande om att-sats 1 i motionen.   
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 

30 (50)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-01  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§18 

Detaljbudget kommunstyrelsen 2022  
(2021 KS0410) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljbudget för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ram för kommunstyrelsens 
verksamhet samt om nyckeltal för grunduppdraget. Kontoret har sedan tagit fram en 
detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå samt nämndspecifika nyckeltal.  
  
Kommunfullmäktige har beslutat att budgetprocessen kommer ske i två steg. När Riksdagen 
tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna kommer kommunfullmäktige besluta om 
kompletterande budgetramar vilket benämns som steg 2 i budgetprocessen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Protokoll MBL §11 2022-01-27 - Detaljbudget KS 2022 
 §20 KSAU Detaljbudget kommunstyrelsen 2022 
 Tjänsteskrivelse - Detaljbudget kommunstyrelsen 2022 
 Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 1.2 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljbudget för 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§19 

Detaljbudget räddningsnämnden 2022  
(2021 KS0411) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2022 för räddningsnämnden enligt bifogat 
dokument, Räddningsnämndens detaljbudget 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ram för räddningsnämndens 
verksamhet samt om nyckeltal för grunduppdraget. Kontoret har sedan tagit fram en 
detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå. Kommunfullmäktige har beslutat att 
budgetprocessen kommer ske i två steg. När Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för 
kommunerna kommer kommunfullmäktige besluta om kompletterande budgetramar vilket 
benämns som steg 2 i budgetprocessen. 

Handlingar i ärendet 
 §21 KSAU Detaljbudget räddningsnämnden 2022 
 Tjänsteskrivelse – Räddningsnämndens detaljbudget 2022 
 Räddningsnämndens detaljbudget 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2022 för räddningsnämnden enligt bifogat 
dokument, Räddningsnämndens detaljbudget 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningsnämnden  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Förslag på nytt arbetssätt gällande de ekonomiska prognoserna  
(2021 KS0466) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för ekonomisk uppföljning 2022 med de 
redaktionella ändringarna som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen 8 kapitel Ekonomisk förvaltning ska kommunen ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Enligt lagen framgår även att minst en delårsrapport samt årsredovisning ska 
upprättas i enlighet med bestämmelserna i 9 kapitlet 1§ i lagen om kommunal redovisning och 
de ska behandlas av fullmäktige.  
  
Under 2021 och tidigare år har nämnderna och kommunstyrelsen arbetat fram ett årsbokslut, 
en delårsrapport samt sex prognoser. Anledningen till den omfattande ekonomiska 
rapporteringen har främst varit att prognoserna varit osäkra och årsresultatet har avviket 
väsentligt mot prognoserna. 
  
Under 2021 förändrandes den ekonomiska rapporteringen eftersom redovisningsperioderna 
stängdes efter varje månads avslut. Det har inneburit betydligt bättre prognoser eftersom 
nämnderna och styrelsen kunnat följa resultatet per månadsavslut. 
  
Förslag till ny ekonomisk uppföljning from 2022 innebär att antalet prognoser minskas och 
uppgår till två och dessutom införs en enklare tertialrapport efter 4 månader. Det nya förslaget 
innebär att årsbokslutet, delårsrapport/tertialrapport efter 8 månader rapporteras som tidigare.  
  
Om en nämnd har underskott ska kommunstyrelsen besluta om handlingsplaner ska 
genomföras eller ej samt om ytterligare prognoser ska göras och beslutas i nämnden. 
Kommunstyrelsen kan besluta att handlingsplaner även avser nämnd som prognostiserar 
överskott. 
  

Handlingar i ärendet 
 Ny uppföljningsprocess from 2022 - uppdaterad 
 §19 KSAU Förslag på nytt arbetssätt gällande de ekonomiska prognoserna. 
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning 2022 
 Ny uppföljningsprocess from 2022 - Version 1 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för ekonomisk uppföljning 2022 med de 
redaktionella ändringarna som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Kommunens nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022  
(2021 KS0443) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt internkontrollreglementet, antaget av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en 
intern kontrollplan upprättas av varje nämnd. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att 
kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en 
ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 
 
Kommunstyrelsen ska i samband med bokslut rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden. Kommunstyrelsen ska varje år anta en ny 
internkontrollplan. 

Handlingar i ärendet 
 §22 KSAU Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 
 Riskanalys KS 2022 
 §243 KS Interkontrollplan kommunstyrelsen 2022 
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2022, Kommunstyrelsen 
 Internkontrollplan 2022 
 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§22 

Internkontrollplan räddningsnämnden 2022  
(2022 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, ska en 
intern kontrollplan upprättas för varje nämnd. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att 
kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande inter kontroll för att bedriva en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 
  
Kommunstyrelsen tillika räddningsnämnden ska i samband med bokslut rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Kommunstyrelsen tillika 
räddningsnämnden ska varje år anta en ny internkontrollplan.  

Handlingar i ärendet 
 §23 KSAU Internkontrollplan räddningsnämnden 2022 
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2022, Räddningsnämnden 
 Beslutsunderlag internkontrollplan 2022 RN 
 Riskanalys RN 2022 
 Internkontrollplan 2021 räddningsnämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningschefen 
 

Paragrafen är justerad 

36 (50)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-01  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§23 

Riktlinje för utlämnande av allmän handling  
(2021 KS0245) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta nya Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Allmänhetens rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar är grundlagsskyddad. Det 
finns detaljerad lagstiftning och tillhörande praxis som styr hur allmänna handlingar och 
begäranden att få ta del av sådana ska hanteras. Men det är viktigt att varje myndighet utöver 
det har egna tydliga bestämmelser kring hur dess handlingar ska handhas och lämnas ut för att 
säkerställa att lagstiftningen följs och att allmänhetens rätt till insyn i den offentliga 
verksamheten tillgodoses. 
  
Kommunledningsgruppen antog den 25 februari 2019 riktlinjer för utlämnande av allmänna 
handlingar. Kommunledningskontoret har nu uppmärksammat behov av vissa förtydliganden 
och revideringar samt har gjort riktlinjer mer användarvänlig för den som ska tillämpa den.  
  
I den riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar som kommunledningskontoret föreslår 
anges bland annat vad som är en allmän handling, när handlingar omfattas av sekretess, vem 
som ska pröva en begäran om utlämnande och hur det ska ske samt hur ett utlämnande ska ske 
och vilka åtgärder som ska vidtas när en handling inte ska lämnas ut.  
  
Flera specialister på kanslienheten har varit involverade och konsulterande i arbetet med 
revideringen, bl.a. jurist, informationssäkerhetssamordnare, arkivhandläggare och utredare.   
  

Handlingar i ärendet 
 §14 KSAU Riktlinje för utlämnande av allmän handling 
 Tjänsteskrivelse - Ny riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar 
 Riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar 
 Riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar - 2019-02-25 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta nya Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar. 
 

Beslutet skickas till  
Författningssamlingen 
 

Paragrafen är justerad 
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§24 

Förstudie - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområden  
(2018 KS0400) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla och finansiera på anbud grundad siffra. 
  
Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra ett förtydligande kring att utredningen ska 
belysa vilka målgrupper (diagnoser/sjukdomstillstånd) och behov framtidens boendeformer 
ska kunna möta. 

Beskrivning av ärendet 
Den 31 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsen, KS § 144, att en förstudie skulle 
genomföras avseende utredning behov av framtida boendeformer för äldre. Kommunstyrelsen 
vill i förstudien ha förslag på avgränsning, tidplan och kostnad för en sådan utredning. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med omsorgskontoret 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 
 §15 KSAU Förstudie - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområden 
 Tjänsteskrivelse - Förstudie avseende utredning behov av framtida boendeformer för 

äldre 
 Förstudie utredning behov av framtida boendeformer 
 §144 KS Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förstudien och att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla och finansiera på anbud grundad siffra. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att 
göra ett förtydligande kring att utredningen ska belysa vilka målgrupper 
(diagnoser/sjukdomstillstånd) och behov framtidens boendeformer ska kunna möta. 
 

  
Yrkande 
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   
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Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§25 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen  
(2022 KS0058) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning 
i enlighet med förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av förändrade titlar på kanslienheten ser kommunledningskontoret ett behov 
av att revidera delegeringsordningen.  
 
Det finns inte längre någon person med titeln ”processledare för upphandling och inköp” 
anställd. De arbetsuppgifter som utfördes av processledare utförs nu av anställd upphandlare. 
Processledare har därför ersatts av upphandlare i förslag till reviderad delegeringsordning.  
 
Eftersom upphandlare idag arbetar på kanslienheten blir det inte heller korrekt att kalla 
funktionen upphandling och inköp utan namnet bör vara upphandlingsfunktionen. Vidare har 
anställd jurist idag inte titeln ”kommunjurist” utan har anställningen ”jurist”. Förändringar i 
överenstämmelse med detta föreslås också i bifogat förslag. I förslaget har de uppgifter som 
bör utgå strukits över och förändringarna är markerade med rött. 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagna revideringar i 
delegeringsordningen. 

Handlingar i ärendet 
 §24 KSAU Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegeringsordning kommunstyrelsen 
 Delegeringsordning kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med förslaget. 
 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§26 

Regional handlingsplan suicidprevention  
(2021 KS0172) 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom regional handlingsplan för suicidprevention.  
  
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur 
handlingsplanen kan konkretiseras utifrån Hyltes förutsättningar. Planen ska tas fram i samråd 
med övriga nämnder/kontor.  
  
Kommunstyrelsen skickar synpunkten om behovet av en fysisk ungdomsmottagning i Hylte 
kommun till Region Halland. 

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har skickat ut framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention för 
antagande i de halländska kommunerna.  
  
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt där 
representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle och 
brukarorganisationer medverkat. 
  
Kommunstyrelsen skickade vid sitt sammanträde 30 mars 2021 ut en remiss till kultur- och 
folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, brottsförebyggande rådet, 
kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet. Remissvaren har kommit in 
och kommunledningskontoret har gått igenom svaren. Remissinstanserna är positiva till 
förslaget. Barn- och ungdomsnämnden lyfter bl.a. fram behov av en fysisk 
ungdomsmottagning i Hylte kommun. Brottsförebyggande rådet har lämnat ett gemensamt 
svar med folkhälsorådet. Dessa två råd lyfter fram att det är viktigt att handlingsplanen bryts 
ner och konkretiseras på lokal nivå, t.ex. genom en lokal handlingsplan.  
  
Kommunerna i Halland har hanterat den regionala handlingsplanen olika, ingen har dock tagit 
upp den på högre nivå än till kommunstyrelsen. En del kommuner har valt att anpassa planen 
till lokala förutsättningar. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom handlingsplanen samt ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
plan för hur den regionala handlingen kan konkretiseras utifrån Hyltes förutsättningar.  
  
När det gäller barn- och ungdomsnämndens synpunkt om en fysisk ungdomsmottagning 
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen skickar denna synpunkt vidare till 
Region Halland.  
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Handlingar i ärendet 
 §25 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention 
 Tjänsteskrivelse Antagande av handlingsplan kring suicidprevention 
 §5 KPR Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention 
 Yttrande - Regional handlingsplan för suicidprevention BRÅ och FHR. 
 §42 ON Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention 
 §48 BUN Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss 
 §48 KFN Remissvar Regional handlingsplan för suicidprevention 
 §69 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss 
 Regional handlingsplan för suicidprevention 
 Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 
 Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom regional handlingsplan för suicidprevention.  
  
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur 
handlingsplanen kan konkretiseras utifrån Hyltes förutsättningar. Planen ska tas fram i samråd 
med övriga nämnder/kontor.  
  
Kommunstyrelsen skickar synpunkten om behovet av en fysisk ungdomsmottagning i Hylte 
kommun till Region Halland. 
 

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

Beslutet skickas till  
Region Halland 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§27 

Strategi och handlingsplan för HBTQ-frågor i Hylte kommun  
(2021 KS0180) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta handlingsplanen till budgetberedningen i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut, KF § 53, 2018-05-03. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018 den 3 maj, §53 att bifalla motion om HBTQ-kunskap i 
kommunen och hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen. 
  
Motionen omfattar tre att-satser. 
- Hylte kommun aktivt arbetar för ökad HBTQ-kunskap hos sina anställda. 
- En strategi kring hur Hylte kommun ska arbeta med HBTQ-frågor och att höja kunskapen i 
organisationen tas fram. 
- HBTQ- utbildningsinsatserna inleds med att elevhälsan som möter ungdomar och familjer 
blir HBTQ-diplomerad/certifierad. 
  
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att besvara de två första att-satserna. Barn- och 
ungdomsnämnden fick i uppdrag att svara på den sista att-satsen. 
  
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till handlingsplan för HBTQ-frågor i 
Hylte kommun. En strategi efterfrågades i motionen men för att uppfylla motionens intention 
och implementering har en handlingsplan tagits fram. Genom denna handlingsplan kommer 
kommunen arbeta aktivt för ökad HBTQ-kunskap och för att stärka individers rättigheter, se 
bilaga. 
  
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska budgetberedningen ta ställning till finansieringen. 
Genomförandetiden för handlingsplanen beräknas därefter vara fem år. 

Handlingar i ärendet 
 §12 KSAU Strategi och handlingsplan för HBTQ-frågor i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Strategi och handlingsplan för HBTQ-frågor i Hylte kommun 
 Ärendebeskrivning - Strategi- och handlingsplan för HBTQ-frågor i Hylte kommun 
 Strategi och handlingsplan för HBTQ-frågor Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta handlingsplanen till budgetberedningen i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut, KF § 53, 2018-05-03. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§28 

Remiss - Förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för 
kommuner och producenter  
(2022 KS0046) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar det bilagda yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Miljödepartementet. 

Beskrivning av ärendet 
I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för förpackningar. Det innebär att den som 
tillverkar eller importerar en förpackning i papper, plast, glas och metall också ansvarar för att 
avfallet tas om hand och återvinns. Insamlingen av förpackningar och tidningar från hushållen 
sköts i dag av det branschägda företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 
 
I februari meddelade regeringen att producentansvaret skulle ses över, och i november 
presenterades promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter”. 
Regeringen föreslår bland annat att kommunerna, mot en avgift från producenterna, övertar 
huvudansvaret för insamlingen. 
 
Regeringen anser att förändringarna, som föreslås träda i kraft etappvis mellan 2024 och 
2026, ger en tydligare ansvarsfördelning som ska leda till ökad återvinning.  
 
Miljödepartementet har skickat promemorian remiss till ett antal myndigheter och 
organisationer. Hylte kommun är inte en av de utsedda remissinstanserna men mot bakgrund 
av i första hand de ekonomiska konsekvenserna som förslaget kan medföra väljer kommunen 
att utnyttja möjligheten att frivilligt lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska vara 
Miljödepartementet tillhanda senast den 7 februari 2022. 
  

Handlingar i ärendet 
 §27 KSAU Remiss - Förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 

producenter 
 Tjänsteskrivelse yttrande över remissen En förbättrad förpackningsinsamling 
 Yttrande på remiss En förbättrad förpackningsinsamling 
 Yttrande SKR - En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 

producenter 
 Promemoria - En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 

producenter 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar det bilagda yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Miljödepartementet. 
 

Beslutet skickas till  
Miljödepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033  
(2021 KS0421) 

Beslut 
Ärendet hänskjuts till nästkommande sammanträde.  

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har utarbetat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 - 
2033. De prioriteringar som har gjorts i förslaget bygger på de transportpolitiska målen, 
regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige samt 
tillhörande direktiv.  
  
Förslaget har utformats från Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 
transportsystemet. Förslaget har skickats ut på remiss och region Halland och samtliga 
kommuner har fått möjlighet att lämna synpunkter.  
  
Regionen kommer att lämna ett yttrande som sammanfattar de övergripande behoven, med 
tyngdpunkt nord – sydlig riktning i den västra delen av regionen. För Hylte kommun är det 
väsentligt med rörelsen i öst- västlig riktning varvid ett eget remissvar från Hylte kommun. 
  
Hylte kommun har i eget remissvar utgått från identifierade förutsättningar, faktorer för 
framtida utveckling samt de effekter förslaget väntas få för Hylte kommuns hållbara 
utveckling. Dessa förutsättningar är i ett regionalt perspektiv utmärkande för Hylte kommun 
och det är därför av väsentlig betydelse att kommunen kompletterar regionens yttrande med 
ett eget. För att Hylte kommuns svar ska kunna komplettera regionens på ett bra sätt behöver 
det slutgiltiga yttrande från regionen vara klart. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022 - 2033 
 §6 TU Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022 - 2033 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 
 Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 
 Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033 
 Rapport - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-01  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tillväxtutskottet att fatta beslut om yttrande till 
Trafikverkets remiss angående ”Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022 – 2033”. 
 

  
Yrkande 
Ronny Löfquist (S): Ärendet hänskjuts till nästkommande sammanträde med 
kommunstyrelsen.  
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.   
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-01  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§30 

Avsägelse - ersättare tillväxtutskottet  
(2022 KS0014) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen.  
  
Fyllnadsvalet tas vid ett kommande sammanträde.  

Beskrivning av ärendet 
Kerstin Alexén (SD) har lämnat in en avsägelse för sin plats i tillväxtutskottet.  

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse - ersättare tillväxtutskottet 

Paragrafen är justerad 
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