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Underskrifter 
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Förvaringsplats för 
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................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-11:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 

Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Hanna Kjellin (S)  
ersätter Krister Mattsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Olof Ebbesson (förhandlingsansvarig) §105 
Gabriel Sundius (jurist) §105 
Susanne Ohlsson (utredare) §105 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§103-124 
 
 

1 (37)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-24  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§103 Val av justerare 

§104 Godkännande av ärendelista 

§105 Information och rapporter 

§106 Meddelande 

§107 Kommun- och regionledningsforum 

§108 Visselblåsarfunktion 

§109 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun 

§110 Flytt av ansvar för POSOM 

§111 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 

§112 Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 

§113 Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

§114 Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - tertialrapport 1 (prognos april) 

§115 Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - tertialrapport 1 (prognos april) 

§116 Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - tertialrapport 1 (prognos april) 

§117 Svar på missiv - Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) 

§118 Ansökan klimatkompensationsfonden - Kultur- och biblioteksenheten 

§119 Motion angående avgiftsfria resor för personer med funktionsnedsättning - på remiss 

§120 Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun 
- på remiss 

§121 Motion angående enskilda vägar - på remiss 

§122 Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga mobbing - på remiss 

§123 Motion angående återvinning av textilier - på remiss 

§124 Motion angående källsortering i kommunens verksamheter - på remiss 

 

2 (37)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-24  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§103 

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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§104 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
  
Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkommer till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott med svar på uppkomna frågor. 
  
Övriga frågor 
  
Anna Roos (C) ställer frågan hur det går med implementeringen av: 

 Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Antagen på 
kommunfullmäktige 2021-01-28. 

 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Antagen på kommunfullmäktige 2021-12-09. 

 Regional handlingsplan för suicidprevention. Antagen på kommunstyrelsen 2022-02-
01. 

  
  
Stina Isaksson (SD) ställer frågan hur Hylte kommun kan agera vad det gäller den plast som 
hittats runt Jacobs sjö.  
 

Paragrafen är justerad 
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§105 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
  
Visselblåsarfunktionen 
Förhandlingsansvarig Olof Ebbesson, jurist Gabriel Sundius och utredare Susanne Ohlsson 
informerar om införandet av Visselblåsarfunktionen i kommunens organisation. 17 december 
2021 infördes en ny Visselblåsarlag som ersätter lagen som infördes 2017. Syftet med lagen 
är att utöka skyddet för de som larmar om missförhållande i arbetslivet, så kallade 
visselblåsare. Från och med 17 juli 2022 måste arbetsgivare med fler än 50 medarbetare ha 
inrättat en intern Visselblåsarfunktion. Utvärdering av funktionen i Hylte kommun ska göras 
andra halvåret 2023. 
  
Hur tillgänglighetsanpassade är våra skyddsrum 
Kommunchef Emma Gröndahl informerar om Hyltebostäders inventering av kommunens 
skyddsrum. Det enda som är tillgänglighetsanpassat är det som finns i källaren på Biblioteket. 
På MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns information om var 
Sveriges skyddsrum är placerade men inte specificerat om de är tillgänglighetsanpassade eller 
ej. Det finns inga bestämmelser gällande tillgänglighetsanpassning av skyddsrum. 
  
Wifi på våra särskilda boenden 
Ekonomichef Lars Tingsmark informerar om wifi på kommunens särskilda boenden. Idag kan 
brukarna logga in som gäst på Hyltes nät men det fungerar inte tillfredsställande. Under våren 
gör man ett test där brukarna får tillgång till kommunens nät och internet för surf (inte 
streaming), då man även kan se hur belastningen på nätet förändras när det är fler som 
utnyttjar det.  
  
Alternativa användningsområden för Unnegården om den inte kommer att användas 
som flyktingboende 
Kommunchef Emma Gröndahl informerar om att det finns ett uppdrag i investeringsprojektet 
"Hylte rustar för framtiden" som beslutades av kommunfullmäktige 2019 där man ska se över 
möjligheten att bygga om Unnegården för att inrymma Bibliotek samt boende. Alternativa 
boendeformer som trygghetsboende, LSS-boende eller annan forma av boende ska utredas. 
  
Torups samhällsförening och Bosgårdskommittén 
Den 11 maj träffade Ronny Löfquist, Anna Roos och Emma Gröndahl Torups 
samhällsförening och Bosgårdskommittén där man diskuterade diverse åtgärder och önskemål 
från föreningen och kommittén. 
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Samverkan - Gislaved 
Den 3 maj träffade Ronny Löfquist, Anna Roos och Emma Gröndahl Gislaveds kommun. 
Man har tidigare haft samverkan med Gislaved men det har varit pausat under pandemin.   

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 

Paragrafen är justerad 
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§106 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelandet. 

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

Handlingar i ärendet 
 Suicide zeros kommunbarometer 2022 

Paragrafen är justerad 
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§107 

Kommun- och regionledningsforum  
(2022 KS0022) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ronny Löfquist (S) informerar från Kommun- och regionledningsforum som har haft 
sammanträde 20 april. 

Handlingar i ärendet 
 Mötesanteckningar - Kommun- och regionledningsforum 2022-04-20 

Paragrafen är justerad 
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§108 

Visselblåsarfunktion  
(2022 KS0206) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra kommunstyrelsens reglemente 
genom att listan över kommunstyrelsens ansvar i § 8 kompletteras med kommunens 
visselblåsarfunktion.  
  
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för visselblåsarfunktion. Riktlinjen träder i kraft 
under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om ändring av kommunstyrelsens 
reglemente. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering av visselblåsarfunktionen ska göras i september 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 17 juli 2022 ska arbetsgivare med fler än 50 medarbetare ha inrättat en intern 
visselblåsarfunktion för att medarbetare och andra personer som är verksamma hos 
arbetsgivaren ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden. Syftet med en 
visselblåsarfunktion är att organisationen ska få kännedom om allvarliga missförhållanden 
och kunna agera på det.  
  
I Hylte kommun är förslaget att den interna visselblåsarfunktionen ska finnas under 
kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinje som styr 
hur visselblåsarfunktionen ska vara uppbyggd, och vilket mandat den grupp som arbetar med 
visselblåsarfrågor har.  
  
Kommunledningskontoret föreslår också en ändring av kommunstyrelsens reglemente för att 
tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för visselblåsarfunktionen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Visselblåsarfunktion 
 Riktlinje för visselblåsarfunktion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra kommunstyrelsens reglemente 
genom att listan över kommunstyrelsens ansvar i § 8 kompletteras med kommunens 
visselblåsarfunktion.  
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Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för visselblåsarfunktion. Riktlinjen träder i kraft 
under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om ändring av kommunstyrelsens 
reglemente.  
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
  
Anna Roos (C) yrkar att utvärdering av visselblåsarfunktionen ska göras i september 2023. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Funktionsgruppen för visselblåsarfrågor 
 

Paragrafen är justerad 
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§109 

Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i 
Hylte kommun  
(2022 KS0214) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer vid otillåten 
påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun. 

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda har en viktig roll i den representativa demokratin som företrädare för 
medborgarna och representanter för sitt parti. Förekomsten av otillåten påverkan, så som hot, 
våld eller trakasserier mot förtroendevalda utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska 
styrelseskicket. Att bli utsatt eller rädslan för att bli utsatt kan leda till att förtroendevalda 
väljer att hoppa av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor, vilket 
utgör ett hot mot den demokratiska processen. 
  
Riktlinjerna utgör ett stöd gällande agerande och åtgärder som bör vidtas av och för 
förtroendevalda som drabbas av olika former av otillåten påverkan.  
  
Riktlinjerna ska granskas och vid behov revideras i slutet av varje mandatperiod. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - riktlinjer vid otillåten påverkan 
 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer vid otillåten 
påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§110 

Flytt av ansvar för POSOM  
(2022 KS0111) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
  

 kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM-gruppen från barn- och 
ungdomsnämnden. 

  
 POSOM byter namn till ”Krisstöd”. 

  
 POSOM:s budget, vilken uppgår till 40 000 kr, flyttas över från barn- och 

ungdomsnämnden till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har under många år haft en POSOM-grupp som syftar till att vara ett stöd för 
kommuninvånaren vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser. POSOM står för 
psykiskt och socialt omhändertagande. 
  
Deltagande i gruppen har varit tjänstepersoner från socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten 
och kommunens omsorgsverksamhet samt representanter från Svenska kyrkan och polisen. 
Ansvaret för POSOM har sedan 2007 legat hos barn-och ungdomsnämnden medan gruppen 
lika länge samordnats av kommunens säkerhetssamordnare. 
  
POSOM har således länge funnits till för att stödja våra kommuninvånare i kris, men under 
2021 beslutade kommunens ledningsgrupp att även det interna krisstödet för kommunens 
anställda ska samordnas med POSOM. Efter detta ingår samtliga kommunens kontor samt 
bostadsstiftelsen Hyltebostäder i gruppen. 
  
Eftersom gruppen nu är kommunövergripande ser kommunledningskontoret det som mer 
lämpligt om Kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM från barn-och 
ungdomsnämnden. För att även få ett mer ändamålsenligt namn som både invånare och 
medarbetare i kris enkelt förstår, föreslås även att POSOM byter namn till ”Krisstöd”. Detta 
är ett namnbyte som flera kommuner i Sverige har genomfört. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-01 §41 att skicka förslaget på flytt av 
ansvaret på remiss till barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 
2022-04-26 §28 att lämna bifall på remissen så att ansvaret för POSOM övertas av 
kommunstyrelsen. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Flytt av ansvar för POSOM-gruppen 
 §28 BUN Remiss Flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden till 

kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Remiss flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden 
 §41 KSAU Ansvar för POSOM 
 Tjänsteskrivelse - Ansvar för POSOM-gruppen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
  

 kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM-gruppen från barn- och 
ungdomsnämnden. 

  
 POSOM byter namn till ”Krisstöd”. 

  
 POSOM:s budget, vilken uppgår till 40 000 kr, flyttas över från barn- och 

ungdomsnämnden till kommunstyrelsen. 
 

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

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
POSOM-gruppen 
 

Paragrafen är justerad 
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§111 

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge i uppdrag till kommunledningskontoret att ta 
fram ett alternativt förslag som bygger på Försäkringskassans SGI (Sjukpenning Grundande 
Inkomst) med Trosa kommun och Värmdö kommun som förebild 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1 i bifogad ärendebeskrivning, med den 
redaktionella ändringen att ”auktoriserad revisor” byts ut mot ”revisionskonsult”. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att texten ”Vid förlorad a-kassa eller förlorad föräldrapenning ska 
ett arbetsgivarintyg för a-kassa respektive intyg på SGI för föräldrapenning skickas in till 
personalenheten” läggs till i ”Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun”. 
  
  

Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen har lämnat förslag på förändring av de rådgivande organen samt 
arbetsordningarna för kommunfullmäktige och för nämnder och styrelser. 
Demokratiberedningen har även sett över ersättningsreglementet. Gruppen föreslår ett antal 
förändringar av dokumentet samt att det byter namn till bestämmelser för förtroendevaldas 
arvode 
  
När ärendet var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 5 maj 2022 beslutade 
kommunfullmäktige om en återremiss med uppdraget att komplettera ärendet med hur 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare ska kunna hanteras i likhet med 
förlorad arbetsförtjänst vid anställning. Vidare ska ersättning för förlorad ersättning från A-
kassa eller ersättning för föräldraledighet infogas i ersättningsreglementet. 
Omvärldsbevakning bör ske med hur andra kommuner gör.  
  
Kommunledningskontoret har nu gjort detta uppdrag. Omvärldsanalysen presenteras i en 
ärendebeskrivning. I ärendebeskrivningen finns det tre förslag på hantering av förlorad 
arbetsförtjänst för egna företagare. Kommunledningskontoret förespråkar två av dessa förslag 
och det är dessa som skrivits in i förslaget ”Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte 
kommun”: Kommunledningskontoret har utgått från förslaget som lämnades av 
kommunstyrelsen och arbetat in förändringarna i det.  
  
Kommunledningskontoret har även reviderat tidsplanen för när arbetet med rådens 
reglementen ska vara klart, utifrån att tidsplanen blev förskjuten i och med återremissen. 
Kommunledningskontoret har också lagt till när förändringarna träder i kraft. I övrigt föreslås 
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inga ändringar i förhållande till förslaget som gick upp till kommunfullmäktiges sammanträde 
i maj.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Förslag på förändringar inför ny mandatperioden - efter återremiss 
 Ärendebeskrivning Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egna företagare, 

föräldralediga och arbetslösa 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun - efter återremiss 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun - efter KSAU 
 §32 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §70 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §65 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 Arvode - Skillnad mellan demokratiberedningens förslag och Socialdemokraternas 

förslag 
 Tjänsteskrivelse Förslag från demokratiberedningen på förändringar inför ny 

mandatperioden 
 §8 Demokratiberedning Slutgiltigt förslag på förändringar inför kommande 

mandatperiod 
 Ärendebeskrivning Sammanställning av remissvar 
 Arbetsordning för nämnder och styrelser 
 §12 KPR Remiss Förändring av rådgivande organ 
 §80 ON Remiss Förändring av rådgivande organ 
 §91 SBN Remiss - Förslag om förändring av råd 
 Remissvar FHR/BRÅ - Förslag om förändring av råd 
 §95 BUN Remiss Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring av råd 
 §114 KFN Remissvar Förslag om förändring av råd 
 Lokal nämnd Hylte 2021-11-11 §47 - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet 
 Yttrande - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet 
 Arbetsordning kommunfullmäktige 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun 
 §178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta slå ihop brottsförebyggande rådet 
och folkhälsorådet. Det nya rådet ska heta folkhälso- och trygghetsrådet och ska 
organisatoriskt ligga under kultur- och folkhälsonämnden. Ordförandeskapet för det nya rådet 
ska ägas av Hylte kommun.  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunala pensionärsrådet ska 
organisatoriskt ska ligga kvar under omsorgsnämnden och ha en liknande representation som 
kommunala tillgänglighetsrådet. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret tillsammans 
med berörda kontor i uppdrag att genomföra ett arbete med att se över reglementen för 
samtliga råd. I arbetet ska det ingå att se över hur representationen i råden ska se ut från 
kommunen och andra organisationer. Det ska också ingå att se över om kommunens 
representation ska vara kopplat till specifika uppdrag. Detta arbete ska vara klart under 2022. 
Man ska i arbetet med reglementen också se över hur råden ska administreras och hanteras på 
tjänstepersonnivå. I det fortsatta arbetet med syfte och struktur för folkhälso- och 
trygghetsrådet ska kommunledningskontoret använda sig av Varberg som exempel och 
inspiration. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för 
nämnder och styrelser i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta bestämmelser för 
förtroendevaldas arvode.  
  
Samtliga förändringarna träder i kraft 1 januari 2023, med undantag för förändringarna i 
kommunfullmäktiges arbetsordning som träder i kraft 15 oktober 2022.  
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att ge i uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram ett 
alternativt förslag som bygger på Försäkringskassans SGI (Sjukpenning Grundande Inkomst) 
med Trosa kommun och Värmdö kommun som förebild. 
Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att besluta enligt alternativ 1 
i bifogad ärendebeskrivning, med den redaktionella ändringen att ”auktoriserad revisor” byts 
ut mot ”revisionskonsult” 
  
Ajournering 9:30 -- 9:50. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar på följande förändringar i ”Bestämmelser för förtroendevaldas 
arvode i Hylte kommun: 

 § 4.1 – Texten ”ett fast mötesarvode enligt beloppsbilagan” ändras till ”ett fast 
mötesarvode samt inläsningsarvode”. 

 § 4.3 – Texten behålls. 
 § 7 – Texten ”Inläsningsarvode enligt p. 4.3 betalas inte ut” behålls. 
 § 11 – Texten ”Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem 

eller av annan närstående” ersätts med ”Ersättning betalas inte ut när barnet visas i den 
kommunala barnomsorgen”. Texten ”Med familjemedlem avses som make/maka samt 
släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Även mer avlägsna släktingar kan räknas 
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som familjemedlem, om de delar hushåll tillsammans med den förtroendevalda. Även 
familjehemsplacerade barn, myndlingar och styvbarn räknas som familjemedlemmar, 
om de delar hushåll med den förtroendevalda” tas bort. 

 § 12 – Texten ”Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem 
eller av annan närstående” stryks. Texten ”För att se vilka som räknas som 
familjemedlem eller annan närstående, se tredje stycket i § 11” stryks. 

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons fem ändringsyrkanden. 
  
Anna Roos (C) yrkar att texten ”Vid förlorad a-kassa eller förlorad föräldrapenning ska ett 
arbetsgivarintyg för a-kassa respektive intyg på SGI för föräldrapenning skickas in till 
personalenheten” läggs till i ”Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun”. 
Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande gällande § 4.1. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande gällande § 4.3. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsrykande gällande § 7. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande gällande § 11. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande gällande § 12. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande att bifalla 
kommunledningskontorets förslag till beslut enligt alternativ 1 i bifogad ärendebeskrivning, 
med den redaktionella ändringen att ”auktoriserad revisor” byts ut mot ”revisionskonsult”. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande. 
Ronny Löfquist (S), Hanna Kjellin (S), Tommy Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD) deltar 
ej i beslutet. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande 
gällande texten ”Vid förlorad a-kassa eller förlorad föräldrapenning ska ett arbetsgivarintyg 
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för a-kassa respektive intyg på SGI för föräldrapenning skickas in till personalenheten”. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos tilläggsyrkande. 
Tommy Edenholm (KV) deltar ej i beslutet. 
  
Ordförande frågar till sist om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquist yrkande 
gällande att ge i uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram ett alternativt förslag som 
bygger på Försäkringskassans SGI (Sjukpenning Grundande Inkomst) med Trosa kommun 
och Värmdö kommun som förebild. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Ronny Löfquists yrkande. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sina ändringsyrkanden gällande § 4.1, § 4.3, 
§ 7, § 11 och § 12. 
  
Anna Roos (C) reserverar sig mot beslutet gällande uppdraget till kommunledningskontoret 
att ta fram ett alternativt förslag som bygger på Försäkringskassans SGI (Sjukpenning 
Grundande Inkomst) med Trosa kommun och Värmdö kommun som förebild. 
 

Paragrafen är justerad 
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§112 

Taxa för måltider vid dagcentraler m.m.  
(2022 KS0199) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera Taxa för måltider vid dagcentraler 
mm. i enlighet med bifogat förslag och med tillägget att individer som har en sjukersättning 
eller aktivitetsersättning tillsvidare på minst 50 procent, ska berättigas samma taxa som 
personer över 65 år. Ersättningen ska styrkas med giltigt intyg från Försäkringskassan.  
  
Taxeändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit, SBN §24 2022-04-27, att taxan för måltider vid 
dagcentraler m.m. revideras så att lunchgäster under 65 år betalar 100 kronor/ portion och vid 
större högtider som jul, påsk, midsommar m.m. betalar de 125 kr/portion. För personer över 
65 år är taxan oförändrad. Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för måltider vid dagcentraler 
 Ärendebeskrivning - Taxa för måltider vid dagcentraler, redovisning av uppdrag 
 Protokollsutdrag SBN 2022-04-27 §24 - Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 
 Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera Taxa för måltider vid dagcentraler 
mm. I enlighet med bifogat förslag. 
  
Taxeändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2022. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att individer som har en sjukersättning eller aktivitetsersättning 
tillsvidare på minst 50 procent, ska berättigas samma taxa som personer över 65 år. 
Ersättningen ska styrkas med giltigt intyg från Försäkringskassan.  
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut med Ronny Löfquists tilläggsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar 
enlig kommunledningskontorets förslag till beslut med Ronny Löfquists tilläggsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§113 

Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18)  
(2022 KS0119) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) vilka ersätter bestämmelserna 
antagna av kommunfullmäktige 2014-10-02 § 55. 
  
Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att anta det regelverk för omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda som har utarbetats gemensamt för Hallands kommuner samt 
Region Halland och som inarbetats i förslaget till bestämmelser. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 september 2018 antagit förslag till 
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). 
  
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att 
bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige. Med fullmäktige 
avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige. 
  
Bestämmelserna innehåller både regler om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
och innebär sammanfattningsvis att omställningsstöd för förtroendevald med uppdrag 
omfattande mer än 40 procent av heltid utgår i en ordning som motsvarar den som gäller för 
kommunens medarbetare. Bestämmelserna gäller förtroendevald som tillträtt ett uppdrag efter 
valet 2014. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att 
besluta anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) vilka ersätter bestämmelserna antagna av kommunfullmäktige 2014-10-02 § 55. 
  
Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att anta det regelverk för omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda som har utarbetats gemensamt för Hallands kommuner samt 
Region Halland och som inarbetats i förslaget till bestämmelser. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) vilka ersätter bestämmelserna 
antagna av kommunfullmäktige 2014-10-02 § 55. 
  
Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att anta det regelverk för omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda som har utarbetats gemensamt för Hallands kommuner samt 
Region Halland och som inarbetats i förslaget till bestämmelser. 
 

Beslutet skickas till  
Alla nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§114 

Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - tertialrapport 1 
(prognos april)  
(2022 KS0001) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) på 2,5 mkr fördelas ut till nämnderna. 
 Ersättning för sjuklönekostnader, från Försäkringskassan, på 4,4 mkr fördelas 

proportionellt till nämnderna. 
  
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar på dagens sammanträde om tertialrapport 1 per 
april månad. 
  
2022-02-01 beslutade Kommunstyrelsen att anta riktlinjer för ekonomisk uppföljning 2022. I 
det nya förslaget framgår att tertialrapport ska arbetas fram efter fyra månader. 
Tertialrapporten per april ska vara en enklare version av delårsrapporten per augusti men mer 
utförlig än prognoserna. 
  
Sammanfattning 
Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos i tertialrapport 2022 ett 
positivt resultat på 6,6 mkr vilket motsvarar 0,9 procent i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
  
Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 18,9 mkr 
motsvarande 2,6 procent av budgeten. 
  
Prognosen har förbättrats med 11,5 mkr sedan förgående prognos. Det är framförallt 
skatteintäkter och generella statsbidrag samt beslut om utökad ersättning för höga 
sjuklönekostnader som utgör förändringen från förgående prognos. 
  
Under 2022 beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas 
överstiga årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet 
samt investeringsvolymen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Tertialrapport 1 2022 Hylte kommun 
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 Tertialrapport 1 2022 Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att: 

 PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) på 2,5 mkr fördelas ut till nämnderna. 
 Ersättning för sjuklönekostnader, från Försäkringskassan, på 4,4 mkr fördelas 

proportionellt till nämnderna. 
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§115 

Ekonomisk uppföljning 2022 kommunstyrelsen - tertialrapport 1 
(prognos april)  
(2022 KS0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 4 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en 
negativ budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar 2,4 procent. Den negativa 
prognosavvikelsen har minskat med 300 tkr sedan förgående prognos. Prognosen för 
färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr med en ökad kostnad på ca 370 tkr 
jämfört med förgående år. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade 
drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verksamhet 
visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser samt en återbetalning från 
Skandia på felaktigt utbetald pension. 
  
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse 
på 2 150 tkr vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar 
en negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser. 
  
Efter 4 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 553 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse mot budget på 106 979 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats 
med 25 515 tkr varav 23 265 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en 
tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation. 
  
Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (Landeryds- och 
Torups skola) som beräknas bli klara 2023/2024 samt av ej nyttjade medel för markförvärv 
och exploatering. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 4 månader 
 Ärendebeskrivning - Prognos KS efter 4 månader 
 Sammanfattning KS - Tertialrapport 1 
 Prognos KS efter 4 månader - investeringar 
 Prognos KS efter 4 månader - drift 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§116 

Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - tertialrapport 1 
(prognos april)  
(2022 KS0003) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Efter 4 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 300 tkr för 
2022 vilket motsvarar 2,4 procent i avvikelse. Prognosen är oförändrad sedan förgående 
prognos. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader med 8 
utryckningar per april varav flera har varit större och krävt hjälp av externa räddningstjänster 
och resurser. Under året väntas även höga utbildningskostnader då det är flera 
utbildningsinsatser som behöver genomföras. 
  
Efter 4 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 4 087 tkr under 
2022. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för tilldelad budget. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos RN efter 4 månader 
 Ärendebeskrivning - Prognos RN efter 4 månader 
 Sammanfattning RN - Tertialrapport 1 
 Prognos RN efter 4 månader - investeringar 
 Prognos RN efter 4 månader - drift 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§117 

Svar på missiv - Granskning av upphandlingsprocessen i 
förhållande till Lagen om offentlig upphandling (LOU)  
(2022 KS0172) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på revisorernas missiv avseende 
granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU och översända det till 
revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU. Granskningen syftade till att bedöma om 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder har säkerställt en 
ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp. 
Granskningen har även syftat till att bedöma om upphandlingar av leverantörer sker i enlighet 
med LOU samt kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
Hyltebostäder delvis har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll 
avseende upphandlingar och inköp. 
  
Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och önskar svar från 
kommunstyrelsen. 
  
Revisorerna önskar svar på hur kommunstyrelsen kommer att se till så att: 
-          Det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken och följa 
upp att så sker 
-          Upphandlingsprocesserna följs upp i enlighet med vad som framgår av fullmäktiges 
riktlinje 
-          Anställda som genomför avrop har tillräcklig kunskap och utbildning 
-          Det inplanerade förbättringsarbetet med avtalsdatabasen genomförs 
-          Stickprov genomförs och dokumenteras av upphandlingar. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett sammantaget förslag till svar på samtliga frågor. I 
svaret redogörs för det utvecklingsarbete som nu pågår inom upphandlingsfunktionen. En stor 
del av arbetet avser att implementera ett nytt arbetssätt och klargöra ansvarsgränser som i sin 
tur bl.a. bidrar till kontinuitet, uppföljning och kunskapsöverföring. Kommunstyrelsen 
föreslås överlämna svaret till revisorerna i enlighet härmed, se bifogat. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisorernas missiv avseende granskning av 

upphandlingsprocessen i förhållande till LOU 
 Ärendebeskrivning - Svar på revisorernas missiv avseende granskning av 

upphandlingsprocessen in förhållande till LOU 
 Missiv - Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) 
 Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på revisorernas missiv avseende 
granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU och översända det till 
revisorerna. 
 

Beslutet skickas till  
Revisionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§118 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Kultur- och 
biblioteksenheten  
(2022 KS0025) 

Beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. 
  
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning 
hur mycket pengar det finns i 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 
 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 
Anna Roos (C) yrkar att ärendet ska återremitteras, för vidare utredning, till nästa 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott samt att kommunledningskontoret får i 
uppdrag att redovisa hur mycket pengar det finns i klimatkompensationsfonden.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och biblioteksenheten 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§119 

Motion angående avgiftsfria resor för personer med 
funktionsnedsättning - på remiss  
(2022 KS0173) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ohlsson (C) lämnade den 28 mars 2022 in en motion där han uppmärksammar att 
gruppen funktionshindrade i åldern mellan 19 - 75 år inte erbjuds avgiftsfria resor likt 
ungdomar upp till 19 år samt alla över 75 år. Därefter föreslår han följande: 
  

 Att kostnaderna för att ge personer med funktionsnedsättning avgiftsfria resor till 
Halmstad ska utredas skyndsamt, så att medel kan läggas in i budet 2023. Kostnad för 
att ledsagare till person som behöver sådan ska inräknas. 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående avgiftsfria resor för personer med 

funktionsnedsättning - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion - Avgiftsfria resor för personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§120 

Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 
omsorgen i Hylte kommun - på remiss  
(2022 KS0189) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen.  
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) lämnade den 19 april 2022 in en motion där 
de belyser den positiva inverkan på äldres hälsa och välmående som djur inom omsorgen, 
enligt forskning och studier, har. Motionärerna föreslår följande: 
  

 Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till att använda sig av 
djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun. 

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 

omsorgen i Hylte kommun - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 

kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen.  
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§121 

Motion angående enskilda vägar - på remiss  
(2022 KS0138) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Håkan Bengtsson (C) och Bo Eriksson (C) lämnade den 3 mars 2022 in en motion där de 
belyser skillnaden mellan finansieringen av vägunderhåll i tätort och på landsbygden. Därefter 
föreslår de följande: 
  

 Att kommunen ser över och uppdaterar bidragsregler för enskilda vägar. Så att det blir 
kostnadsmässigt jämställt att bo utanför tätort, som att bo i samhällen. 

 Att tillräckliga ekonomiska medel budgeteras för detta. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion om enskilda vägar - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion - Enskilda vägar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§122 

Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga 
mobbing - på remiss  
(2022 KS0200) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) lämnade den 2 maj 2022 in en motion där man 
belyser att det i Hylte kommun inte finns någon gemensam metod för hur man ska motverka 
mobbing i grundskolan, en anti-mobbningsmetod. Mot bakgrund av detta föreslår man: 
  

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram en plan för en kommungemensam metod 
mot mobbning i Hylte kommun. 

 Att ge berörda nämnder i uppdrag att implementera denna metod på samtliga av Hylte 
kommuns kommunala skolor. 

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga 

mobbing - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga mobbing 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 
  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§123 

Motion angående återvinning av textilier - på remiss  
(2022 KS0204) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade den 3 maj 2022 in en motion där hon belyser att textilier är en 
värdefull resurs som utnyttjas för lite i Sverige idag. Mot bakgrund av detta föreslår hon: 
  

 Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att se över förutsättningarna för återvinning 
av textilier i vår kommun. 

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående återvinning av textilier - på remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion - Återvinning av textilier 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§124 

Motion angående källsortering i kommunens verksamheter - på 
remiss  
(2022 KS0205) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) har den 3 maj 2022 lämnat in en motion där hon belyser vikten av 
källsortering för att minska på kommunens ekologiska fotavtryck. Med bakgrund mot detta 
föreslår hon: 
  

 Att källsortering införs i kommunens alla verksamheter. 
 Att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med 

samhällsbyggnadsnämnden genom skolornas elevråd, vaktmästare och 
miljösamordnare inhämta önskemål och idéer om hur förskolor och skolor kan rustas 
för att stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande om sin och vår 
gemensamma miljö. 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående källsortering i kommunens verksamheter - på 

remiss 
 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion - Källsortering i kommunens verksamheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 28 november 2022. 
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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