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Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkontoret 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-10:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 

Bengt-Åke Torhall (L)  ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Kerstin 
Alexén (SD)  ersätter Stina Isaksson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Jessica Blohm (biblioteks- och kulturchef) §127 
Julia Jansson (säkerhetssamordnare) §127 

  
Utses att justera Kerstin Alexén (SD) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§125-137 
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ÄRENDELISTA 
§125 Val av justerare 

§126 Godkännande av ärendelistan 

§127 Information och rapporter 

§128 Meddelande 

§129 Kommun- och regionledningsforum 

§130 Information från rådgivande organ 

§131 Slutredovisning - Örnaskolans kök 

§132 Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden 

§133 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 

§134 Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Ljungby kommun 

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

§136 Klimatkompensationsfonden - kultur- och biblioteksenheten 

§137 Omsättning av befintligt lån 
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§125 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kerstin Alexén (SD) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§126 

Godkännande av ärendelistan  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan med följande tillägg: 
  

 Punkt 13 - Omsättning av befintligt lån. 
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet "Omsättning av befintligt lån" läggs till i ärendelistan. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet "Omsättning av befintligt lån" kan läggas till i ärendelistan. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet läggs till i ärendelistan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§127 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Cykeldrivet pop up-bibliotek 
Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef, informerar om Hylte kommuns biblioteksplan där 
man bland annat ser att folkbibliotekets största utmaning är att nå fler användare. Ett sätt att 
åtgärda detta är uppsökande verksamhet där man till exempel kan använda sig av pop-up 
bibliotek. Ett evenemang som man använt det cykeldrivna pop up-biblioteket till är 
"Biblioteket kommer till er" som är en del i projektet "Läsa för integration". 
  
Skadegörelse på kommunala fastigheter kvartal 1 
Julia Jansson, säkerhetssamordnare, informerar om ny rutin kring skaderapportering. Man har 
infört ett nytt och enklare inrapporteringssystem, dock har man fortfarande problem med att få 
verksamheterna att rapportera in skadegörelser. En säkerhetsgrupp med representanter från 
varje kontor, Hyltebostäder och räddningstjänsten träffas en gång i kvartalet och försöker se 
mönster och titta på åtgärder. I princip blir all skadegörelse polisanmäld. Kvartal 1 2021 hade 
7 stycken skadegörelser rapporterats in och kvartal 1 2022 var det 9 stycken och Örnahallen är 
det mest utsatt objektet. Hyltebostäder lägger mycket tid och pengar på arbetet med 
skadegörelser. I september 2021 sattes belysning och ljudlarm upp på Sörgårdens förskola och 
Torups skola och det har blivit lugnare efter det. 
  
Nationaldagsfirandet 6 juni 
Ronny Löfquist informerar från Nationaldagsfirande på Lindekullen. I år har kommunen ett 
nytt sätt att välkomna nya medborgare på. Ett personligt utskick har gjorts till nya medborgare 
med ett diplom och en inbjudan till firandet på Lindekullen. Ronny Löfquist höll tal och 
hälsade de ny medborgarna välkomna. 
  
Advisory board - Målmedveten på hemmaplan 
Ronny Löfquist informerar från den avslutande träffen den 8 juni med Advisory board för 
samverkansprojektet "Målmedveten på hemmaplan". Projektet har varit gemensamt mellan 
Hylte kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen. 
  
Fördelningstal - flyktingar från Ukraina 
Emma Gröndahl informerar om Migrationsverkets verktyg, en fördelningsnyckel, för 
mottagande av flyktingar från Ukraina. Hyltes fördelningstal är 10 stycken flyktingar. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 
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Paragrafen är justerad 
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§128 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beskrivning av ärendet 
  
Inga meddelande har inkommit till dagens möte. 
  
Paragrafen är justerad 
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§129 

Kommun- och regionledningsforum  
(2022 KS0022) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 juni deltog Anna Roos (C) och kommunchef Emma Gröndahl på Kommun och 
regionledningsforum. Emma Gröndahl informerar från sammanträdet. 
  

Handlingar i ärendet 
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2022-06-01 
 Mötesanteckningar - Kommun- och regionledningsforum 2022-06-01 

Paragrafen är justerad 
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§130 

Information från rådgivande organ  
(2022 KS0023) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har skickat med protokoll från kommunens rådgivande organ till 
dagens sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll Lokala brottsförebyggande rådet och Lokala folkhälsorådet 2022-06-02 

Paragrafen är justerad 
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§131 

Slutredovisning - Örnaskolans kök  
(2019 KS0510) 

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Örnaskolans kök 
 Slutredovisning projekt 183 

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

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Hyltebostäder 
 

Paragrafen är justerad 
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§132 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den uppdelning 
mellan kultur- och folkhälsonämnden (KFN) och omsorgsnämnden (ON) av ansvar för 
insatser och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra 
sätt. Kultur- och folkhälsonämnden har även vid sammanträde den 29/4 2021 genom beslut i 
§32 föreslagit kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena. 
  
Människor med funktionshinder kan ha rätt till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL). Idag är ansvaret för sådana insatser uppdelat på så vis att ON ansvarar för insatser 
enligt LSS oavsett ålder samt insatserna omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, 
dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt SoL för vuxna. KFN ansvarar för insatser 
enligt SoL till personer under 18 år.  
  
Uppdelningen innebär att KFN ansvarar för insatser till de personer under 18 år med 
funktionshinder som behöver insatser men som av något skäl inte kan få dessa enligt LSS. 
Dessa personer riskerar att drabbas av ett glapp i systemet, där omsorgskontoret har 
kompetens att utreda och bedöma deras behov men saknar befogenhet att bevilja insatser 
medan kultur- och folkhälsokontoret saknar kompetens att utreda och bedöma men har 
exklusiv befogenhet att besluta.  
  
Kommunledningskontoret har med anledning av det uppmärksammade problemet undersökt 
hur ett femtontal andra kommuner organiserat ansvaret för omsorg om människor med 
funktionshinder. Slutsatsen är att ingen av jämförelsekommunerna har en liknande 
uppdelning.  
  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på revidering av omsorgsnämndens och 
kultur- och folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kultur- 
och folkhälsokontoret och omsorgskontoret. Revideringen innebär att omsorgsnämnden får 
befogenhet att besluta om insatser till människor med funktionshinder oavsett sökandens ålder 
och med vilket lagstöd beslutet ska fattas.  
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De föreslagna revideringarna finns markerad i bilagda förslag till reglementen. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2021, KSAU §66, att skicka ärendet 
på remiss till kultur- och folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden. 
  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget på revideringen av omsorgsnämndens 
reglemente, ON §28 den 28 april 2022. Omsorgsnämnden förutsätter att det görs en 
ekonomisk utredning som ligger till grund för en budgetjustering. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på revidering av reglementet, KFN 
§36 den 28 april 2022. 
  
I omsorgsnämndens lyfts frågan om budget. Kommunledningskontoret förslår i nuläget ingen 
budgetjustering. Antalet ärenden är få och varierar över tid. Ekonomienheten har fört dialog 
med kontoren. Och en avstämning kommer att ske framöver avseende de ekonomiska 
konsekvenserna. 
  
Då kontoren redan har börjat undersöka hur en eventuell överflytt ska kunna ske kan de 
föreslagna reglementsändringarna börja gälla omedelbart. Kommunledningskontoret föreslår 
att förslagna revideringar genomförs i enlighet med förslaget. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse revidering av reglemente omsorgsnämnden och kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 §66 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 §28 ON Remiss Revidering av reglemente omsorgsnämnden 
 §36 KFN Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente 

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

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§133 

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

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 

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

13 (21)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-14  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkande  
Tommy Edenholm (KV) och Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§134 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på Ljungby kommuns 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Handlingar i ärendet 
 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023-2026 
 Missiv - Samråd för Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Ljungby kommun 

2023-2026 
 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023-2026 - Ljungby kommun 

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

Beslutet skickas till  
tekniska.namnden@ljungby.se 
 

Paragrafen är justerad 
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§135 

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

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse; begäran från kommunala tillgänglighetsrådet 
 Svar till Kommunala tillgänglighetsrådet 
 Protokoll KTR 2022-03-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända svar till Kommunala tillgänglighetsrådet enligt 
bifogat förslag. 
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Beslutet skickas till  
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§136 

Klimatkompensationsfonden - kultur- och biblioteksenheten  
(2022 KS0025) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 37 440 kronor till kultur- och 
biblioteksenheten. Finansiering via Klimatkompensationsfonden. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och biblioteksenheten ansöker om 37 440 kr ex moms till ett cykeldrivet popup-
bibliotek. 
  
Ett popup-bibliotek är ett miljövänligt, mobilt bibliotek som är enkelt att anpassa efter 
målgrupp. Det fungerar som en liten scen som synliggör biblioteken, väcker nyfikenhet och 
leder till nya samarbeten, erfar t ex Lunds bibliotek som arbetat med cykeldrivna popup-
bibliotek i flera år.  
  
Mötet med invånarna bidrar till att sänka tröskeln till biblioteken och bibliotekspersonalen får 
möjlighet att träffa icke-användarna och ta del av deras synpunkter och önskemål. 
  
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget ur ett miljöperspektiv men även utifrån ett 
läsfrämjande perspektiv eftersom andelen aktiva användare av bibliotekstjänsterna är låg i 
förhållande till övriga halländska kommuner. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §118 KSAU Ansökan klimatkompensationsfonden - Kultur- och biblioteksenheten 
 Tjänsteskrivelse - ansökan om klimatkompensation Kultur- och biblioteksenheten 
 Ansökan klimatkompensationsfonden - kultur- och biblioteksenheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 37 440 kronor till kultur- och 
biblioteksenheten. 
 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och biblioteksenheten 
Ekonomienheten 
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§137 

Omsättning av befintligt lån  
(2022 KS0239) 

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

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Omsättning av befintligt lån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omsätta befintliga lån om 69,5 Mkr 
under år 2022.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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