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Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 
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Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§181-200 
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ÄRENDELISTA 
§181 Val av justerare 

§182 Godkännande av ärendelista 

§183 Information och rapporter 

§184 Meddelande 

§185 Kommun- och regionledningsforum 

§186 Information från rådgivande organ 

§187 Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun 

§188 Revidering av arbetsordning - Nämnderna 

§189 Revidering av arbetsordning - Arbetsutskott 

§190 Revidering av arbetsordningar - Digital signering 

§191 Rådens arbetsformer 

§192 Ansvar för fordonssamordning 

§193 Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 

§194 Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Prognos per oktober 

§195 Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - Prognos per oktober 

§196 Ekonomisk uppföljning 2022 räddningsnämnden - Prognos per oktober 

§197 Avräkning barn- och elevantal 2022 

§198 Sammanträdesdatum 2023 - kommunstyrelsen och dess utskott 

§199 Motion gällande renhållningstaxor - på remiss 

§200 Motion - Frigör Gamla Realtomten - på remiss 
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§181 

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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§182 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
  
Paragrafen är justerad 
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§183 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetstutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Entreprenörsregionen 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Emma Gröndahl, kommunchef, deltog den 3-4 
november på möte med Entreprenörsregionen. Entreprenörsregionen är ett viktigt forum för 
samarbete och erfarenhetsutbyte. Deras syfte är att stärka förutsättningar för tillväxt, 
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling i regionen.   
  
Boendeutredningen 
Den 18 oktober deltog kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med omsorgsnämndens 
arbetsutskott på en första information om boendeutredningarna avseende boende för äldre och 
för personer med funktionsvariationer inom LSS och socialpsykiatri. 
  
Avtackning kommunstyrelsens ordförande Halmstad kommun 
Den 14 oktober deltog Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) på avtackningen av Halmstad 
kommuns avgående kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman. 
  
Kemikalieutsläpp i Unnaryd 
Emma Gröndahl, kommuchef, informerar om lägesbilden kring kemikalieutsläppet i vattnet i 
Unnaryd den 7 november. 
  
Smålands sjörike 
Gemensam diskussion kring Hyltes deltagande i Smålands sjörike. Det är ett viktigt 
gränsöverskridande samarbetet mellan kommunerna runt Bolmen. 
  
SKR:s internationella mentorskap för kvinnliga politiker 
Den 25 november åker Anna Roos (C) till Rwanda för att medverka i en avslutande konferens 
för SKR:s internationella ledarprogram där hon är mentor för två kvinnliga toppolitiker, 
en från Zambia och en från Rwanda.  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbettsutskot 2022-11-08 

Paragrafen är justerad 
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§184 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 §70 KFN Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022 
 §61 BUN Intern kontrollplan 2022 - Uppföljning 
 §60 ON Intern kontroll - Delårsuppföljning 
 §17 TSN Internkontrollplan 2022, uppföljning för tillsynsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§185 

Kommun- och regionledningsforum  
(2022 KS0022) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ronny Löfquist (S) informerade vid sammanträdet med kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 11 oktober från Kommun- och regionledningsforum som hade sammanträde 
5 oktober. 
  
Till dagens sammanträde finns protokollet bifogat. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Mötesanteckningar - Kommun- och regionledningsforum 2022-10-05 

Paragrafen är justerad 
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§186 

Information från rådgivande organ  
(2022 KS0023) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet har haft sammanträde 2022-09-19, kommunala 
pensionärsrådet har haft sammanträde 2022-09-21 och lokala brottsförebygganderådet och 
lokala folkhälsorådet har haft sammanträde 2022-10-06. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2022-09-19 
 Protokoll kommunala pensionärsrådet 2022-09-21 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet 2022-10-06 

Paragrafen är justerad 
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§187 

Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Framtid Hylte 3:s budgetförslag med 
tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och taxor). 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring reslutat- och ekonomisk plan (REP) 2023 - 
2026. 
  
På dagens sammanträde informerar Ronny Löfquist (S) om Framtid Hylte 3:s förslag till 
budget för 2023. 

Handlingar i ärendet 
 Räkenskaper 2023-2026 
 Bilaga 1. Prisindex kommunal verksamhet, PKV 2023-2026 
 Bilaga 2. Volymförändringar 2023-2026 
 Bilaga 3. Tidigare beslut 2023-2026 
 Bilaga 4. Generella bidrag 2023-2026 
 Bilaga 5. Förändringar 2023-2026 
 Bilaga 6. Övrigt 2023-2026 
 Utgångsläge för budget 2023 
 Barn- och ungdomsnämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-

2026 
 Samhällsbyggnadsnämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-

2026 
 Omsorgsnämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-2026 
 Kultur- och folkhälsonämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-

2026 
 Kommunstyrelsens och räddningsnämndens underlag, analys av nuläge om omvärld - 

REP 2023-2026 
 Förslag - Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, 

Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 
 Förslag - Taxa för upplåtelse av allmän platsmark 
 Förslag - Renhållningstaxa 2023 
 Förslag - VA-taxa 2023 för Hylte kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar 
 Förslag - Taxa för arrenden. andra nyttjanderätter 2023 
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 Förslag - Plan- och byggtaxa 2023 
 Taxa Örnahallens hälsocenter - med ändringar 
 Taxa - Örnahallens hälsocenter 
 Jämförande taxa med kringliggande kommuner - Örnahallens hälsocenter 
 Förslag taxa - Konferens Forum  - med ändringar 
 Förslag taxa - Konferens Forum 
 Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2023 
 Barn- och ungdomsnämndens underlag, investeringsbehov - REP 2023-2026 
 Samhällsbyggnadsnämndens underlag, investeringsbehov - REP 2023-2026 
 Beslutsunderlag - investeringsbehov ON 
 Beslutsunderlag investeringsbehov - kultur- och folkhälsonämnden REP 2023-2026 
 Kostnadsbedömning för Ridanläggning Rydöbruk 2022-08-26 
 Sammanställning investeringar 2023-2026 
 Barn- och ungdomsnämndens underlag, analys nyckeltal - REP 2023-2026 
 Samhällsbyggnadsnämndens underlag, analys av nyckeltal - REP 2023-2026 
 Omsorgsnämndens underlag, analys av nyckeltal - REP 2023-2026 
 Kultur- och folkhälsonämndens underlag, analys av nyckeltal - REP 2023-2026 
 Sammanställning nyckeltal KF 2023-2026 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Framtid Hylte 3:s budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och 
taxor). 
Tommy Edenholm (KV) och Krister Mattsson (S) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) deltar inte i beslutet. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Protokollsanteckning 
Jag deltar inte i beslutet. Koalitionen För Hyltes bästa kommer att lägga ett eget förslag till 
REP på kommunstyrelsen. 
  
Anna Roos (C)  
 

Paragrafen är justerad 
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§188 

Revidering av arbetsordning - Nämnderna  
(2022 KS0355) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
  

 att nämndernas sammansättning ändras så att samtliga nämnder, förutom 
tillsynsnämnden, ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. 

 att revidera "Arbetsordning för nämnder och styrelser" §1 enligt bilagt förslag. 
  
Sammansättning 
§1 

 Kommunstyrelsen 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Omsorgsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Barn- och ungdomsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Samhällsbyggnadsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Tillsynsnämnden 3 ledamöter och 3 ersättare 
 Kultur- och folkhälsonämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Valnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 

Beskrivning av ärendet 
Framtid Hylte 3 har i sitt budgetförslag en besparing på den politiska organisationen. 
Förslaget innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i fyra nämnder samt att 
utskott avskaffas. 
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
  

 att nämndernas sammansättning ändras så att samtliga nämnder, förutom 
tillsynsnämnden, ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. 

 att revidera "Arbetsordning för nämnder och styrelser" §1 enligt bilagt förslag. 
  
Sammansättning 
§1 

 Kommunstyrelsen 11 ledamöter och 11 ersättare 
 Omsorgsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Barn- och ungdomsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Samhällsbyggnadsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
 Tillsynsnämnden 3 ledamöter och 3 ersättare 
 Kultur- och folkhälsonämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
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 Valnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare 
  
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) deltar ej i beslutet. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Protokollsanteckning 
Jag deltar inte i beslutet, som är ett följdbeslut på REP-beslutet. Förslaget att minska antalet 
ledamöter i nämnder och arbetsutskott anser jag strida mot de demokratiska principer vi 
tillsammans satt upp i Hylte kommun. Nämndsorganisationen har demokratiskt tagits fram 
innan valet och den har vi att följa. 
  
Anna Roos (C) 
 

Paragrafen är justerad 
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§189 

Revidering av arbetsordning - Arbetsutskott  
(2022 KS0356) 

Beslut 
Arbesutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
  

 Barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden inte 
längre ska ha några utskott. 

 Kultur- och folkhälsonämnden ska ha ett utskott som kan hantera myndighetsärenden 
inom socialtjänst. 

 en bestämmelse införs som innebär att nämnderna inte får inrätta utskott. 
 § 19 i "Arbetsordning för nämnder och styrelser" utgår och övriga därefter 

bestämmelser flyttas upp. 
 § 16 i "Arbetsordning för nämnder och styrelser" revideras enligt följande förslag: 

  
Förslag till ny bestämmelse om utskott 
§ 16 
Vad som är föreskrivet om utskott gäller för kommunstyrelsen och kultur- och 
folkhälsonämnden. 
  
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott (AU), ett tillväxtutskott (TU) 
och ett personalutskott (PU). Arbetsutskott respektive tillväxtutskott ska ha 5 ledamöter 
och 5 ersättare. Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium. 
  
Inom kultur- och folkhälsonämnden ska finnas ett utskott som hanterar 
myndighetsärenden inom socialtjänst. Utskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 
ersättare. 
  
Ledamöter och ersättare i utskott väljs av styrelsen/nämnden bland dess ledamöter och 
ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen/nämnden. 
  
Nämnden får i övrigt inte inrätta ytterligare utskott. 

Beskrivning av ärendet 
Framtid Hylte 3 har i sitt budgetförslag en besparing på den politiska organisationen. 
Förslaget innebär en minskning av antalet ledamöter i fyra nämnder samt att utskott avskaffas. 
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden inte 
längre ska ha några utskott. 
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 Kultur- och folkhälsonämnden ska ha ett utskott som kan hantera myndighetsärenden 
inom socialtjänst. 

 en bestämmelse införs som innebär att nämnderna inte får inrätta utskott. 
 § 19 i "Arbetsordning för nämnder och styrelser" utgår och övriga därefter 

bestämmelser flyttas upp. 
 § 16 i "Arbetsordning för nämnder och styrelser" revideras enligt följande förslag: 

  
Förslag till ny bestämmelse om utskott 
§ 16 
Vad som är föreskrivet om utskott gäller för kommunstyrelsen och kultur- och 
folkhälsonämnden. 
  
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott (AU), ett tillväxtutskott (TU) 
och ett personalutskott (PU). Arbetsutskott respektive tillväxtutskott ska ha 5 ledamöter 
och 5 ersättare. Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium. 
  
Inom kultur- och folkhälsonämnden ska finnas ett utskott som hanterar 
myndighetsärenden inom socialtjänst. Utskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 
ersättare. 
  
Ledamöter och ersättare i utskott väljs av styrelsen/nämnden bland dess ledamöter och 
ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen/nämnden. 
  
Nämnden får i övrigt inte inrätta ytterligare utskott. 
  

Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) deltar ej i beslutet. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutkottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Protokollsanteckning 
Jag deltar inte i beslutet, som är ett följdbeslut på REP-beslutet. Förslaget att minska antalet 
ledamöter i nämnder och arbetsutskott anser jag strida mot de demokratiska principer vi 
tillsammans satt upp i Hylte kommun. Nämndsorganisationen har demokratiskt tagits fram 
innan valet och den har vi att följa. 
  
Anna Roos (C) 
 

Paragrafen är justerad 
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§190 

Revidering av arbetsordningar - Digital signering  
(2022 KS0339) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera § 43 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning genom att följande mening läggs till som ett fjärde stycke:  

 Protokollet ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske på annat sätt. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera § 10 i arbetsordningen för 
nämnder och styrelser genom att följande mening läggs till som ett tredje stycke:  

 Protokollet ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske på annat sätt. 
  
Ändringarna i de två arbetsordningarna träder i kraft 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 31 augusti 2021 (§145) kommunledningskontoret 
i uppdrag att utreda möjligheterna till digital justering och arbeta fram underlag för att kunna 
införa digital justering av protokoll.  
  
Kommunledningskontoret har undersökt olika alternativ till digital signering och det pågår 
under hösten ett test i kommunstyrelsen där protokollen signeras på både papper och digitalt, 
för att testa hur signeringsfunktionen fungerar i en instans inför en formell övergång. Tanken 
är dock att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna endast ska signera 
protokollen digitalt efter årsskiftet. För att det ska vara möjligt behöver ett tillägg om digital 
signering läggas in i arbetsordningarna för dessa instanser.  
  
Det är viktigt ur dokumenthanterings- och arkivsynpunkt att skiftet från fysisk till digital 
signering sker vid ett årsskifte och att man är konsekvent i vilken form protokollet signeras, 
eftersom det underlättar hanteringen och sökbarheten markant.  
  
Förutom arbetsordningarna behöver även kommunstyrelsens och nämndernas 
dokumenthanteringsplaner uppdateras, men det pågår redan ett arbete kring det.  
  
När det gäller de rådgivande råden föreslår kommunledningskontoret att råden själva tar 
ställning hur de vill göra vid sitt första möte efter årsskiftet. Men även för råden 
rekommenderar kommunledningskontoret att man är konsekvent i vilken form protokollen 
signeras.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsordningar - Digital signering 
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 Arbetsordning kommunfullmäktige 
 Arbetsordning för nämnder och styrelser (Portaldokument) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera § 43 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning genom att följande mening läggs till som ett fjärde stycke:  

 Protokollet ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske på annat sätt. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera § 10 i arbetsordningen för 
nämnder och styrelser genom att följande mening läggs till som ett tredje stycke:  

 Protokollet ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske på annat sätt. 
  
Ändringarna i de två arbetsordningarna träder i kraft 1 januari 2023.  
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§191 

Rådens arbetsformer  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsformerna för 
tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och trygghets- och folkhälsorådet.  
  
Arbetsformerna träder i kraft 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav vid sitt möte den 16 juni 2022 kommunledningskontoret i uppdrag 
att tillsammans med berörda kontor genomföra ett arbete med att se över reglementen för 
samtliga råd. Beslutet var en följd av den översyn som gjorts inför ny mandatperiod, 
demokratiberedningen.  
  
Kommunledningskontoret har nu sett över reglementen för råden och tagit fram förslagen på 
arbetsformer. Förslaget har dessutom varit ute på remiss hos samtliga nämnder och råd. 
  
Kommunledningskontoret har sammanställt remissvaren och kommenterat dem i en 
ärendebeskrivning. Förslagen på arbetsformerna är också reviderade utifrån kommentarerna i 
ärendebeskrivningen.  
  
Styrdokumenten för råden byter också namn från reglemente till arbetsformer. Anledningen är 
att reglementen enligt kommunens styrmodell ska styra nämnderna och styrelsernas 
ansvarsområden. Reglementen är också ofta kopplade till lagkrav, och det finns inget lagstyrt 
kring hur arbetet med rådgivande organ ska se ut.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Rådens arbetsformer 
 Ärendebeskrivning Genomgång av inkomna remissyttrande kring rådens arbetsformer 
 Arbetsformer pensionärsrådet 
 Arbetsformer tillgänglighetsrådet 
 Arbetsformer folkhälso- och trygghetsrådet 
 §11 KPR Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring av råd 
 Remissvar FHR och BRÅ – Rådens arbetsformer 
 §72 BUN Remiss Rådens arbetsformer 
 §82 KFN Rådens arbetsformer – remiss 
 §85 SBN Rådens arbetsformer på remiss 
 §70 ON Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - förändring av råd 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsformerna för 
tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och trygghets- och folkhälsorådet.  
  
Arbetsformerna träder i kraft 1 januari 2023.  
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar att det ändras till en politisk representant och en 
tjänstepersonsrepresentant från Region Halland i § 2 i "Arbetsformer för folkhälso- och 
trygghetsrådet". 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos yrkande. 
  
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 ändringsyrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Anna Roos ändringsyrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§192 

Ansvar för fordonssamordning  
(2022 KS0312) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvaret för kommunens 
fordonssamordning överlåts till kommunstyrelsen, att anta föreslagen ändring i 
kommunstyrelsens reglemente, bilaga.  
  
Föreslaget träder i kraft 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 12 april 2022, §81, godkänt planeringsdirektiv och tidplan 
avseende fordonshantering. Det konstateras då att ansvarsgränser mellan nämnder och 
övergripande hanteringsfrågor behöver klargöras. Ett första steg är nu att klargöra 
ansvarsgränser. 
 
 
Idag sker den huvudsakliga övergripande fordonshanteringen inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Detta är inte särskilt reglerat i nämndens 
reglemente. 
 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det är en fördel om den samordnade 
fordonshanteringen istället sker inom kommunstyrelsens ansvar och att den sker i 
räddningstjänstens verksamhet. Räddningstjänsten hanterar redan sina egna fordon och det 
finns god kunskap kring hur hantering av fordon kan ske och vissa samordningsmöjligheter 
föreligger. Det har tidigare funnits en tjänst ”fordonssamordnare”. Denna kommer framöver 
kunna vara placerad på kommunstyrelsen, räddningstjänsten. En första del i tjänsten kommer 
vara att ta fram närmare rutiner kring hur hanteringen av kommunens fordon framöver ska 
ske. 
 
 
Kommunledningskontoret föreslår att ansvar för fordonssamordning bör regleras i 
kommunstyrelsens reglemente, se bilagt förslag §8. Föreslaget föreslås träda ikraft 1 januari 
2023. 
 
 
Då samhällsbyggnadsnämnden idag hanterar fordonssamordningen har förslaget skickats på 
remiss till nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot att ansvaret för 
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fordonshantering överlåts till kommunstyrelsen och att detta skrivs in i kommunstyrelsens 
reglemente, SBN §86 2022-10-26. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansvar fordonssamordning 
 §86 SBN Ansvarsöverlåtande fordonssamordning 
 Tjänsteskrivelse SBN - Ansvar fordonssamordning 
 Remiss - ansvar för fordonssamordning 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvaret för kommunens 
fordonssamordning överlåts till kommunstyrelsen, att anta föreslagen ändring i 
kommunstyrelsens reglemente, bilaga.  
  
Föreslaget träder i kraft 1 januari 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§193 

Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel  
(2022 KS0357) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
  

 anta förslag till Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel, enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 januari 2023 med 
de redaktionella ändringarna under kapitel 8.1 enligt nedan som Region Halland har 
meddelat. 

 "att hjälpmedel som den gemensamma nämnden beslutat ska tillhandahållas, 
lagerhålls lagerhållas och underhålls underhållas samt" 

 "att Region Halland tillhandahåller specialistkompetens för rådgivning av till 
föreskrivare vid föreskrivning av hjälpmedel, teknisk kompetens för underhåll 
av hjälmedel och kompetens för specialanpassning av hjälpmedel inom 
nämndens ansvarsområde. 

  
 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ersätter 

därmed tidigare Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag från Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård, GNHH, har 
en revidering av Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd genomförts i 
samverkan mellan Region Halland och kommunerna i Halland. I samband med uppdateringen 
av avtalet har även en översyn av den fördelningsnyckel som Region Hallands utbetalda 
ersättning utgår ifrån genomförts. 
  
 
Grunderna i reviderat Samverkansavtal känns igen från nu gällande avtal och omfattning –
 vad som ingår och inte ingår kopplat till hjälpmedel är oförändrat. Ändringar i avtalet ses 
i uppdaterad fördelningsnyckel samt ett nytt kapitel om samverkan, information, översyn och 
utvärdering. 
  
 
Föreslagen fördelningsnyckel innebär att anslagna medel fördelas mellan kommunerna 
utifrån kommunens andel av Hallands totala befolkning enligt SCB:s årliga 
befolkningsstatistik. Vid beräkning används den statistik som avser året två år före budgetåret. 
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2021 års statistik ska följaktligen utgöra grund för beräkningen för fördelning av anslagna 
medel 2023. 
  
 
Nuvarande avtal är uppsagt och upphör att gälla från 2022-12-31. Uppdaterat avtal föreslås 
gälla från 2023-01-01 och fram till 2026-12-31. 

Handlingar i ärendet 
 §73 ON Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel 
 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 
  

 anta förslag till Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel, enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 januari 2023 

 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ersätter 
därmed tidigare Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd. 

 

Paragrafen är justerad 
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§194 

Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Prognos per oktober  
(2022 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerar muntligen om prognos per okotober månad 2022 
för Hylte kommun. 
  
Paragrafen är justerad 
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§195 

Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - Prognos per 
oktober  
(2022 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerar muntligen om prognos per oktober månad 2022 för 
kommunstyrelsen. 
  
Paragrafen är justerad 
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§196 

Ekonomisk uppföljning 2022 räddningsnämnden - Prognos per 
oktober  
(2022 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingmark, informerar muntligen om prognos per oktober månad 2022 för 
räddningsnämnden. 
  
Paragrafen är justerad 
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§197 

Avräkning barn- och elevantal 2022  
(2022 KS0351) 

Beslut 
Arbestutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn hur 
man ska hantera justering av barn- och ungdomsnämndens budgetram framöver. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte justera barn- och ungdomsnämndens budgetram avseende 
år 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avstämning ska göras avseende förändrad 
befolknings-utveckling inom barn- och elevantalet under året. 
  
Avräkningen för vårterminen baseras på befolkningsstatistik från SCB per 2022-03-31 samt 
2022-08-31. 
  
Utifrån befolkningsunderlag från SCB innebär detta att barn i åldern 1-5 år boende i Hylte 
kommun har ökat med 4 barn i jämförelse med budget 2022. Eleverna i åldern 6-15 boende i 
Hylte kommun har ökat med 7 i jämförelse med budget 2022. 
  
Totalt innebär ovanstående att barn- och ungdomsnämndens budgetram justeras upp med 345 
tkr avseende förskoleverksamheten och 256 tkr avseende skolverksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Avräkning barn och elevantal 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att justera barn- och ungdomsnämndens budgetram med 601 tkr 
avseende år 2022. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen inte justerar barn- och ungdomsnämndens 
budgetram avseende år 2022. 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn hur 
man ska hantera justering av barn- och ungdomsnämndens budgetram framöver. 
Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande gällande 
att inte justera barn- och ungdomsnämndens budgetram. Ordförande finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande 
gällande översyn av hanteringen av justering av barn- och ungdomsnämndens budgetram 
framöver. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§198 

Sammanträdesdatum 2023 - kommunstyrelsen och dess utskott  
(2022 KS0342) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2023: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  Kommunstyrelsen                     

   10 januari 

 31 januari   14 februari 

 28 februari  14 mars 

 28 mars  11 april 

 25 april   9 maj 

 23 maj  30 maj 

 20 juni    22 augusti 

 19 september  3 oktober 

 10 oktober   24 oktober 

 7 november   21 november 

 28 november  5 december 

                        
    
Tillväxtutskottet                             Personalutskottet                   

 31 januari   23 januari 
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 28 februari  20 mars 

 28 mars  22 maj 

 25 april   21 augusti 

 23 maj  23 oktober  

 20 juni    27 november 

 19 september   

 10 oktober    

 7 november    

 28 november   

  
Övriga datum 
6 mars – Uppstart REP, nuläge/omvärld 
11 september – Heldag utifrån nämndernas analyser 
26 - 28 september – REP-beredningar 
  
Samråd 
22 mars  
31 oktober 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för 2023. 
Förslaget är framtaget tillsammans med kommunens ledningsgrupp. 
Kommunledningskontoret och kommunens ledningsgrupp har tittat på de ekonomiska 
processerna för att få tiderna i processen att stämma överens med varandra, från att 
kontoren/nämnderna kan börja arbeta tills ärendet behöver tas i kommunfullmäktige 
alternativt kommunstyrelsen. 
  
Vid ny mandatperiod sammanträder den nyvalda kommunstyrelsen i januari året efter valet, 
därför lämnas bara förslag på datum för 2023. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2023: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  Kommunstyrelsen                     

   10 januari 

 31 januari   14 februari 

 28 februari  14 mars 

 28 mars  11 april 

 25 april   9 maj 

 23 maj  30 maj 

 20 juni    22 augusti 

 19 september  3 oktober 

 10 oktober   24 oktober 

 7 november   21 november 

 28 november  5 december 

                        
    
Tillväxtutskottet                             Personalutskottet                   

 31 januari   23 januari 

 28 februari  20 mars 

 28 mars  22 maj 

 25 april   21 augusti 

 23 maj  23 oktober  
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 20 juni    27 november 

 19 september   

 10 oktober    

 7 november    

 28 november   

  
Övriga datum 
6 mars – Uppstart REP, nuläge/omvärld 
11 september – Heldag utifrån nämndernas analyser 
26 - 28 september – REP-beredningar 
  
Samråd 
22 mars  
31 oktober 
  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Omsorgsnämnden 
Tillsynsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§199 

Motion gällande renhållningstaxor - på remiss  
(2022 KS0324) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 12 maj 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Maj Brodin Johansson (SD) lämnade den 6 oktober 2022 in en motion där hon belyser att 
Hylte kommun idag har för få valmöjligheter vad det gäller renhållningstaxor vilket bli 
onödigt dyrt för många kommuninvånare. Med den bakgrunden föreslår motionären följande: 
  

 Att se över avfallshanteringen för att kunna ge alla kunder fler valmöjligheter. 
 Att på så sätt underlätta ekonomiskt för bland annat pensionärer och ensamhushåll. 

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion gällande renhållningstaxor - på remiss 
 §103 KF Inkomna motioner 
 Motion gällande renhållningstaxor 
 Motion gällande renhållningstaxor - bilaga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 12 maj 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§200 

Motion - Frigör Gamla Realtomten - på remiss  
(2022 KS0340) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 12 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) och Aurore Hempel (KD) lämnade den 20 
oktober 2022 i en motion där de belyser Gamla Realskolans dåliga skick, försäljningen av 
densamma samt kommunens behov av central tomtmark. Med denna bakgrund föreslår 
motionärerna: 
  

 Att avbryta försäljningen av Gamla Real. 
 Att skolan rivs. 
 Att tomten tillförs tomtreserven, för framtida byggnation av till exempel bostäder eller 

boenden för äldre eller funktionsnedsatta. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion Frigör Gamla Realtomten - på remiss 
 §103 KF Inkomna motioner 
 Motion - Frigör Gamla Realtomten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 12 maj 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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