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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

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

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

Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Kristina Carlo (controller) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Charlotta Lindahl (VD Hyltebostäder) §60 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§58-81 
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ÄRENDELISTA 
§58 Val av justerare 

§59 Godkännande av ärendelista 

§60 Information och rapporter 

§61 Meddelande 

§62 Kommun- och regionledningsforum 

§63 Information från rådgivande organ 

§64 Årsredovisning 2021 Hylte kommun 

§65 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 

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

§67 Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk 

§68 Riktlinjer för fordonshantering i Hylte kommun 

§69 Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte 
kommun 

§70 Resultatbalansering från 2021 - Hylte kommun 

§71 Begäran om medel gata- och parkenheten 

§72 Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 

§73 Svar på remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

§74 Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 
(Dnr: SI 2022:984) 

§75 Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB (Dnr: SI 
2022:943) 

§76 Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Aspero Friskolor AB (Dnr: SI 
2022:593) 

§77 Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Aspero Friskolor AB (Dnr: SI 
2022:595) 

§78 
Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för 
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads 
kommun (Dnr: SI 2022:731) 

§79 Motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet - på remiss 

§80 Motion angående att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom 
äldreomsorgen - på remiss 

§81 Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss 
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§58 

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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§59 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§60 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala investeringar 
Charlotta Lindahl, VD Hyltebostäder, informerade om kommunala investeringar. 
  
Slutförda projekt: 

 Kinnareds skola 
 Örnaskolans kök 
 Tak Unnaryds sporthall 

Pågående projekt: 
 Ombyggnation Torups skola 
 Örnahallens tak 
 Landeryds skola 
 Unnaryds brandstation 

Övrigt: 
 Unnegården. Pågående arbete för att iordningsställa lokaler för tillfälligt boende. 
 Korttidsboendet på Bäckgatan. Avtalet med nuvarande entreprenör är upphävt. Nya 

anbud tas in från befintliga ramavtalsentreprenörer. Planen är fortsatt inflyttning i 
sommar. 

  
Frågor från tidigare sammanträden 
Emma Gröndahl, kommunchef, svarade på frågor som uppkommit på tidigare sammanträden. 
  
Mätningar i avloppsvatten - narkotikaklassade medel i Hylte kommuns avloppsvatten 
Mätningar har gjort tidigare men görs inte längre. Kommunen har haft dialog med Polisen 
som inte anser att kommunen behöver göra det. Görs ej i övriga Halländska kommuner och då 
finns inget att jämföra med. 
  
Personalsituationen inom särskolans verksamhetsområde 
Barn- och ungdomskontoret har nyanställt två specialpedagoger. 
  
Beredskapsplan - matförsörjning vid kris 
Övergripande arbete med olika scenario vid kris pågår, men det finns ingen konkret plan vad 
det gäller matförsörjning. En plan för reservkraftverk finns där bland annat centralköket kan 
beröras. 
  

6 (44)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Inventera möjligt humanitärt stöd till Ukraina och Polen på kort sikt 
Diskussion har förts med kontorscheferna och det är framförallt omsorgskontoret och 
räddningstjänsten som kan vara aktuella. Det material vi har behövs i dagsläget i 
verksamheterna, vi har inga lager. Civilsamhället gör en stor insatts vad det gäller t.ex. 
insamlingar. 
  
Skyddsrum  
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som besiktigar skyddsrummen. 
Hyltebostäder har besökt alla skyddsrum och de används till största del som förråd. MSB har 
en karta på hur många skyddsrum som finns och var dom finns. 
  
Kameror på kommunens samtliga skolor 
I dagsläget finns kameror på Örnaskolan, Sörgårdens förskola och Torups skola och 
övervakningsmöjligheter tas alltid med i projektering av nya skolor och förskolor. 
Hyltebostäder och räddningstjänsten jobbar ständigt förebyggande för att minska skadegörelse 
på kommunens fastigheter. Kostnaden för kameror blir en investeringspost och tas med i nästa 
budgetberedning. 
  
Upphandling mäklare 
Jenny Hagesjö, kanslichef, informerade om att kommunen har gjort en direktupphandling och 
tecknat ett ramavtal med Svensk Fastighetsförmedling. 
  
Rydöföreningar i samverkan 
Ronny Löfquist har den 7 mars träffat Rydöföreningar i samverkan och bland annat diskuterat 
det projekt, gällande åtgärder för att bevara och vårda bruksmiljön i Rydöbruks samhälle, där 
Hylte kommun är med och finansierar. 
  
Hyltebruks tennisklubb 
Ronny Löfquist och Birgitta Årzén, kultur- och folkhälsonämndens ordförande, har den 8 
mars träffat Hyltebruks tennisklubb. Gamla Brukskontoret inklusive tennisbanorna är sålda 
och man vet inte i dagsläget hur framtiden ser ut. Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat 
att hyra tennisanläggningen under 2022. 
  
Arbetsförmedlingen 
Ronny Löfquist och Anna Roos träffade den 8 mars arbetsförmedlingen. Arbetslösheten 
sjunker stadigt i kommunen, den positiva utvecklingen fortsätter, men det fortsatt hög andel 
utrikes födda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.  
  
Ljungby kommun 
Ronny Löfquist och Emma Gröndahl träffade den 11 mars kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen i Ljungby kommun. Man diskuterade bland annat vindkraft och infrastruktur. 
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Civilsamhället - Hylte kommun 
Ronny Löfquist, Anna Roos, Emma Gröndahl och Christer Grähs träffade den 16 mars 
civilsamhället med anledning av flyktingsituationen. 
  
Länsstyrelsen 
Ronny Löfquist, Tommy Edenholm, Emma Gröndahl, Magnus Åhman och Julia Jansson 
träffade den 22 mars Länsstyrelsen som var här och gjorde tillsyn gällande kommunens 
krisberedskap. Hylte kommun fick med beröm godkänt. 
  
Revisionen 
Ronny Löfquist och Emma Gröndahl träffade den 23 mars revisionen och informerade om 
kommunens arbete kring flyktingsituationen.  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 29 mars 2022 

Paragrafen är justerad 
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§61 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelandena.  

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

Handlingar i ärendet 
 §10 SBN Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2021 
 §7 ON Intern kontroll 2021 - Uppföljning 
 §7 KFN Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021 
 §5 BUN Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning 
 §4 TSN Internkontrollplan 2021, uppföljning för tillsynsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§62 

Kommun- och regionledningsforum  
(2022 KS0022) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommun- och regionledningsforum har haft sammanträde 2022-03-09. 

Handlingar i ärendet 
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2022-03-09 
 Mötesanteckningar - Kommun- och regionledningsforum 2022-03-09 

Paragrafen är justerad 
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§63 

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 2022-02-17 
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2022-03-07 

Paragrafen är justerad 

11 (44)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§64 

Årsredovisning 2021 Hylte kommun  
(2021 KS0001) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021 för Hylte 
kommun samt att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

Beskrivning av ärendet 
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga 
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktige beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls.  
  
Kommunfullmäktige har beslutat om 44 nyckeltal varav 5 finansiella nyckeltal. Av de 
finansiella nyckeltalen uppnår 100 procent god kvalitet. Av verksamheterna nyckeltal uppnår 
79 procent god eller delvis god kvalitet medan 21 procent inte uppnår god kvalitet. Utifrån 
kommunfullmäktiges definition har kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning 
under 2021. 
  
Koncernens resultat 2021 uppgick till 22,2 mnkr. Kommunens resultat 2021 uppgick till 15,8 
mnkr vilket motsvarar 2,2 % i relation till skatteintäkter och bidrag. 
  
I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 7,2 mnkr 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2021 Hylte kommun 
 2021 Årsredovisning Hylte kommun 
 §3 SBN Bokslut 2021 
 Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021 
 Bokslut Vatten och Avlopp 2021 
 §9 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 
 Omsorgsnämndens bokslut 2021 (samtliga underlag) 
 §6 KFN Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 
 Handlingar Bokslut 2021 - KFN 
 §7 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - bokslut 
 Barn- och ungdomsnämndens bokslut 2021 (samtliga underlag) 
 §5 TSN Bokslut 2021 
 Bokslut tillsynsnämnden 2021 
 §51 KS Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 

12 (44)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 
 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen KORTVERSOION 
 §52 KS Bokslut 2021 Räddningsnämnden 
 Bokslut Räddningsnämnden 2021 
 Bokslut Räddningsnämnden 2021 KORTVERSION 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021 för Hylte 
kommun samt att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§65 

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Arbetsutskottets 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. 
  
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 till 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 för att rådens förutsättningar ska vara klara 
tills att de nya nämnderna väljs i december 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 i enlighet med Socialdemokraternas förslag till förändringar i 
"Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun". 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
aktualisera språket i § 11 samt att göra de redaktionella ändringarna som diskuterades på 
dagens sammanträde till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen har under 2021 haft möten för att diskutera förändringar av den 
politiska organisationen inför den nya mandatperioden. Demokratiberedningen har nu lämnat 
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förslag på förändring av de rådgivande organen samt arbetsordningarna för 
kommunfullmäktige och för nämnder och styrelser. Förslaget om förändringar av råden har 
varit ute på remiss till berörda instanser.  
  
Demokratiberedningen har även sett över ersättningsreglementet. Gruppen föreslår ett antal 
förändringar av dokumentet samt att det byter namn till bestämmelser för förtroendevaldas 
arvode.  

Handlingar i ärendet 
 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. 
  
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 till 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 för att rådens förutsättningar ska vara klara 
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tills att de nya nämnderna väljs i december 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. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) yrkar bifall till första, andra, tredje, fjärde och femte 
stycket i Demokratiberednings förslag till beslut. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar enligt Socialdemokraternas förslag till förändringar i "Bestämmelser 
för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun", stycke sex i Demokratiberedningens förslag till 
beslut, som presenterades på dagens möte. 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till gällande ersättningsreglemente, antaget i 
kommunfullmäktige 2016-11-24 § 147. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar: 

 att stycket "Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem 
eller av annan närstående och inte heller för tid när barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. Med familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt upp- 
eller nedstigande led. Även mer avlägsna släktingar kan räknas 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." i § 11 tas bort. 

 att stycket "Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem 
eller av annan närstående. För att se vilka som räknas som familjemedlem eller annan 
närstående, se tredje stycket i § 11." i § 12 tas bort. 

Anna Roos (C) och Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons ändringsyrkanden. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt de fem första styckena i 
Demokratiberednings förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
de fem första styckena i Demokratiberedningens förslag till beslut. 
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Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons bifallsyrkande 
till gällande ersättningsreglemente. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina 
Isakssons bifallsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Demokratiberedningens 
förslag till "Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun". Ordförande finner 
att arbetsutskottet avslår Demokratiberedningens förslag. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande 
enligt Socialdemokraternas förslag till förändringar i "Bestämmelser för förtroendevaldas 
arvode i Hylte kommun". Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny 
Löfquists yrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande gällande § 11. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar till sist om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande gällande § 12. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår Stina Isakssons 
ändringsyrkande. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande till gällande 
ersättningsreglemente samt sina ändringsyrkande gällande § 11 och § 12. 
 

Paragrafen är justerad 
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§66 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet på remiss till kultur- och 
folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12/5 2022. 

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 föreslår nu en 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. 
  
Den föreslagna revideringen finns markerad i bilagda förslag till reglementen. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
 Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar ärendet på remiss till kultur- och folkhälsonämnden 
samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12/5 2022. 
 

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

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§67 

Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset 
Rydöbruk  
(2022 KS0136) 

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

Beskrivning av ärendet 
2018 beslutade kommunfullmäktige i samband med REP 2019-2021 om en 
investeringsbudget om 2 800 tkr för snörasskydd av ridhuset i Rydöbruk. 
Kommunfullmäktiges beslut hade föregåtts av en utredning samt uppdrag och förslag till olika 
alternativ såsom takrenovering eller nytt ridhus.  
  
Under 2019 genomfördes projektering av arbetet och 2020 genomfördes investeringen. 
Återställandet av underlaget var otillräckligt och föreningen och kommunen hade flera 
kontakter som medförda att föreningen erhöll ett föreningsbidrag för att återställa underlaget i 
enlighet med föreningens önskemål. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - slutredovisning investeringsprojekt snörasskydd ridhus 
 Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd Ridhuset Rydöbruk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Stiftelsen Hyltebostäder 
 

Paragrafen är justerad 
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§68 

Riktlinjer för fordonshantering i Hylte kommun  
(2022 KS0159) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Planeringsdirektiv och tidsplan avseende 
fordonshantering, bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2022, KS §54, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadskontoret ta fram 
förslag till riktlinjer för fordonshantering samt att formalisera processen och återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med ett planeringsdirektiv samt tidsplan. 
  
Kommunledningskontoret lämnar förslag på att hela processen gällande kommunens fordon 
ska ses över. Kommunledningskontoret ser över möjligheterna att anlita utomstående expertis 
för att genomföra uppdraget. Planeringsdirektiv och tidsplan finns närmare beskrivet bifogad 
bilaga.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Planeringsdirektiv avseende riktlinje för fordonshantering 
 Planeringsdirektiv och tidsplan för fordonshantering 
 §54 KS Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Planeringsdirektiv och tidsplan avseende 
fordonshantering, bilaga. 
 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§69 

Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 
2023 - 2026 Hylte kommun  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna förutsättningar. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen befolkningsprognos för perioden 2023–2026. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att kompensera för pris- och lönejusteringar utifrån Sveriges 
kommuner och regioners prognos. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2022 samt en plan för 2023–2025. Nu är det 
dags att se över förutsättningarna inför arbetet med budget för 2023 och plan för 2024–2026. 
Förutsättningarna är första steget i kommande budgetprocess och ligger till grund för det 
fortsatta arbetet. Framförallt är beslutet en viktig förutsättning i nämndernas analyser. 
  
Kommunfullmäktiges beslut om Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025 används som 
utgångspunkt i förutsättningarna inför kommande budgetperiod, 2023–2026. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Förutsättningar inför Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-

2026 
 Förutsättningar PKV 2023-2026 
 Förutsättningar befolkningsprognos 2023-2026 
 Förutsättningar räkenskaper 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna förutsättningar. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen befolkningsprognos för perioden 2023–2026. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att kompensera för pris- och lönejusteringar utifrån Sveriges 
kommuner och regioners prognos. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
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Alla nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§70 

Resultatbalansering från 2021 - Hylte kommun  
(2022 KS0160) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera nämndernas resultat från 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Hanteringen av över- och underskott ska skapa förutsättningar för styreffekter i 
organisationen. Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till 
ett effektivt och flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera 
över- och underskott över årsskiftet. En sådan metod möjliggör även en långsiktig planering 
över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska ansvar över tid 
tydliggörs.  
  
Det finns inga beslut från kommunens nämnder på att begära resultatbalansering av 2021 års 
resultat. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Resultatbalansering från 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera nämndernas resultat från 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§71 

Begäran om medel gata- och parkenheten  
(2022 KS0162) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 400 tkr under 2022. 
Beslutet finansieras via kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om 800 tkr till gata- och parkenheten 
för att förstärka bemanningen. 
  
I ärendet beskrivs problematiken kring arbetsmiljön och det omfattande uppdrag som ingår i 
enheten. Dessutom har det tillkommit uppdrag de senaste åren som inte kompenserats i 
budgeten. 
  
Eftersom kommunen är i ett expansivt läge med flera detaljplaner och exploateringsprojekt på 
gång är gata- och parkenheten en viktig part i genomförandet av dessa projekt och oftast 
utmynnar de dessutom i områden/allmän platsmark som ska hanteras löpande inom driften. 
  
Kommunledningskontoret rekommenderar Kommunstyrelsen att tillstyrka begäran om medel 
samt att dessa medel finansieras via kommunstyrelsens reserv 2022. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel till gata- och parkenheten 
 §17 SBN Begäran medel gata- och parkenheten 
 Tjänsteskrivelse SBN - Begäran medel gata-parkenheten 
 Bilaga - Beskrivning gata- och park 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 400 tkr under 2022. 
Beslutet finansieras via kommunstyrelsens reserv. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§72 

Svar på remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för 
samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet  
(2021 KS0462) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret. 
  
Arbetsutskottet beslutar att den redaktionella ändringen som diskuterades på dagens 
sammanträde justeras till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet har översänt SOU 2021:93, Från delar till helhet - en reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
till Hylte kommun. I utredningen föreslås en genomgripande reform av samhällets insatser till 
personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och 
stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.  
  
På kommunstyrelsens arbetsutskott 18 januari 2022 §28 beslutades att remissen skickas till 
omsorgsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden för eventuella synpunkter. Synpunkterna 
överlämnas till kommunledningskontoret som sammanställer ett gemensamt svar. 
  
Kultur- och folkhälsokontoret har sammanställt ett yttrande med synpunkter. På kultur- och 
folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-10 §50 beslutades att föreslå att 
remissen besvaras i enlighet med detta yttrande. 
  
Omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på remissen. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag till 
remissvar utan föreslår kommunstyrelsen att anta det bilagda remissvaret och överlämna det 
till socialdepartementet. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Från delar till helhet- en reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 
2021:93. 

 §12 KFN Remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 
2021:93 

 Tjänsteskrivelse - Förslag på svar på remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet KFN 
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 Yttrande över remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet - KFN 
 §11 ON Remiss Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade 

och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
 Tjänsteskrivelse -  Remiss Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 §28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 Tjänsteskrivelse; SOU 2021:93 på remiss 
 Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret. 
 

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

Beslutet skickas till  
Socialdepartementet 
Kultur- och folkhälsonämnden 
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§73 

Svar på remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län.  
(2021 KS0450) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda yttrandet och överlämna det till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

Beskrivning av ärendet 
 Kommunen ser positivt på att planer för hur länet hanterar en kärnteknisk olycka tas 

fram.  
 Kommunen anser att kommunens ansvar att bistå eller delta i länsstyrelsens planering 

övertolkas i planerna.  
 Kommunen anser att ambitionsnivån i planerna dels inte tar hänsyn till kringliggande 

förutsättningar för krishantering, dels att dessa högre krav förutsätter stöd både i lag 
och finansiering, vilket nu saknas. 

 Kommunen konstaterar att planerna behöver justeras för att mer renodlat beskriva det 
ansvar som åvilar kommunerna med stöd av lag. Kommunen anser att de ansvar och 
uppgifter som föreskrivs kommunen i dessa planer i vissa avseenden behöver 
förtydligas och föreslås ske i en fortsatt dialog med kommunen och berörda 
myndigheter så som MSB och SKR. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remissyttrande av Program för räddningstjänst med tillhörande 

delplaner 
 Ärendebeskrivning - Remissyttrande av Program för räddningstjänst med tillhörande 

delplaner 
 Remissvar från nämnderna - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande 

delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län. 
 Tjänsteskrivelse - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län - på remiss 
 Missiv -  Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda yttrandet och överlämna det till Länsstyrelsen i 
Hallands län.  
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Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Hallands län 
 

Paragrafen är justerad 
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§74 

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (Dnr: SI 2022:984)  
(2022 KS0131) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan ansökan från Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Halmstad 
i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024.  
  
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022.  
  
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit 
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att 
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det 
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Dock ser inte kontoret något 
behov av fler nyetableringar av gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya 
gymnasieskolor förra året och antalet elever ser ut att minska under de kommande fem åren. 
  
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige 
AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola ska avslås. 
  
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutade, 2022-03-10 §52, att föreslå 
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak och lämnar därutöver inget förslag till 
beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss från Skolinspektionen (2022:984) ansökan från 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 
 §52 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2022:984) Ansökan från 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:984) Ansökan från 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 

 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen KFN 
 Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar arbetsutskottet om man kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
  
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§75 

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 
Thorengruppen AB (Dnr: SI 2022:943)  
(2022 KS0132) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan ansökan från Thorengruppen AB 
om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 
Halmstads kommun från och med läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med 
nationella försäljning- och service-programmet samt naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning natur och samhälle. 
  
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022.  
  
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit 
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att 
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det 
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Dock ser inte kontoret något 
behov av fler nyetableringar av gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya 
gymnasieskolor förra året och antalet elever ser ut att minska under de kommande fem åren.  
  
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Thorengruppen AB om en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola ska tillstyrkas. 
  
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutade, 2022-03-10 §51, att föreslå 
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från Thorengruppen 
AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad 
i Halmstads kommun från och med läsåret 2023/2024. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak och lämnar därutöver inget förslag till 
beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss från Skolinspektionen (2022:943) Ansökan från 

Thoréngruppen AB 
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 2022-03-29  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    
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 §51 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2022:943) Ansökan från Thoréngruppen 
AB 

 Tjänsteskrivelse KFN - Remiss från Skolinspektionen (2022:943) Ansökan från 
Thoréngruppen AB 

 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen (2022:943) 
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Thorengruppen AB 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på ansökan från Thorengruppen AB. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till ansökan från Thorengruppen AB. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists avslagsyrkande mot Anna Roos och Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists 
avslagsyrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§76 

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Aspero 
Friskolor AB (Dnr: SI 2022:593)  
(2022 KS0133) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Aspero Friskolor AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från 
och med läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Aspero Idrotts-gymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024.  
  
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022.  
  
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Aspero Friskolor AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning ska 
tillstyrkas. 
  
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutade, 2022-03-10 §53, att föreslå 
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen att avslå ansökan från Aspero 
Friskolor AB om godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd 
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak och lämnar därutöver inget förslag till 
beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:593) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 §53 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2022:593) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:593) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen KFN 
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Aspero Friskolor AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott    
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på ansökan från Aspero Friskolor AB. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till ansökan från Aspero Friskolor AB. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists avslagsyrkande mot Anna Roos och Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists 
avslagsyrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
 

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott    
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§77 

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Aspero 
Friskolor AB (Dnr: SI 2022:595)  
(2022 KS0134) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Aspero Friskolor AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från 
och med läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Aspero Idrotts-gymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 
  
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022.  
  
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Aspero Friskolor AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning ska 
tillstyrkas. 
  
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutade, 2022-03-10 §54, att föreslå 
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen att avslå ansökan från Aspero 
Friskolor AB om godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd 
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i 
Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak och lämna därutöver inget förslag till 
beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss från Skolinspektionen (2022:595) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 §54 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2022:595) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 Tjänsteskrivelse KFN - Remiss från Skolinspektionen (2022:595) Ansökan från 

Aspero Friskolor AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen KFN 
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Aspero Friskolor AB. 
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på ansökan från Aspero Friskolor AB. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till ansökan från Aspero Friskolor AB. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists avslagsyrkande mot Anna Roos och Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists 
avslagsyrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§78 

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande 
som huvudman för utökning av en fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun (Dnr: SI 2022:731)  
(2022 KS0135) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Lärande i Sverige AB om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads 
kommun från och med läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstad 
kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med el- och 
energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik.  
  
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022.  
  
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit 
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att 
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det 
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Dock ser inte kontoret något 
behov av fler nyetableringar av gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya 
gymnasieskolor förra året och antalet elever ser ut att minska under de kommande fem åren.  
  
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Lärande i Sverige AB om en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola ska tillstyrkas. 
  
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutade, 2022-03-10 §55, att föreslå 
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från Lärande i Sverige 
AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i 
Halmstads kommun från och med läsåret 2023/2024. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak och lämnar därutöver inget förslag till 
beslut. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från Lärande i 

Sverige AB 
 §55 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från Lärande i 

Sverige AB 
 Tjänsteskrivelse KFN - Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från 

Lärande i Sverige AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen KFN 
 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för 

utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på ansökan från Lärande i Sverige AB. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till ansökan från Lärande i Sverige AB. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists avslagsyrkande mot Anna Roos och Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists 
avslagsyrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Skolinspektionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§79 

Motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med 
föreningslivet - på remiss  
(2022 KS0063) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Ewa Gunnarsson (SD) och Stina Isaksson (SD) lämnade 18 januari 2022 in en motion där de 
uppmärksammar att fler korttids ställplatser för husbilar behövs i kommunen. Dessa 
ställplatser skulle kunna erbjudas i samverkan med föreningslivet. Därefter föreslår de 
följande: 
  

 Att berörda nämnder får i uppdrag att ta fram samarbetsavtal där föreningar ges 
möjlighet att erbjuda korttids ställplatser för turistande husbilar vid kommunala 
anläggningar, mot ekonomisk ersättning, enligt motionens innehåll. 

  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med 

föreningslivet - på remiss 
 §20 KF Inkomna motioner 2022-02-17 
 Motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§80 

Motion angående att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställningar inom äldreomsorgen - på remiss  
(2022 KS0064) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Monica Grönroos (SD) och Stina Isaksson (SD) lämnade den 18 januari 2022 in en motion 
där man uppmärksammar att det idag inte krävs något utdrag ur belastningsregistret när man 
anställs inom äldreomsorgen i Hylte kommun. Detta krav finns inom förskola, grundskola, 
fritidshem, annan pedagogisk verksamhet samt inom LSS- och HVB-hem. Motionärerna 
föreslår följande. 
  

 Att berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett krav på 
utdrag ur belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen. 

  
 Att det alltid ska säkerställas ett utdrag ur belastningsregistret i samband med 

nyanställningar inom äldreomsorgen och därefter var tredje år. Detta ska gälla både 
ordinarie vårdpersonal och timanställda. 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid 

nyanställningar inom äldreomsorgen - på remiss 
 §20 KF Inkomna motioner 2022-02-17 
 Motion angående att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom 

äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
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Paragrafen är justerad 
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§81 

Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss  
(2022 KS0065) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Karl-Yngve Dahlgren (SD) lämnade den 18 januari 2022 in en 
motion om att återskapa natur, likt slåtterängar, och skapa förutsättningar för de arter som är 
beroende av en mer variationsrik natur. Motionärerna förslår följande. 
  

 Att i enlighet med motionen undersöka möjligheten att genomföra intentionen med 
motionen. 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss 
 §20 KF Inkomna motioner 2022-02-17 
 Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen. 
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 3 oktober 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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