
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-03-14    

Kommunstyrelsen    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
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Datum för anslags 
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Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-11:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), 

Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson 
(C), Maj Brodin (SD), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy 
Edenholm (KV), Mikael Ingvarsson (SD), Anna Roos (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Krister Mattsson (S) 

Kerstin Alexén (SD) 
Bengt-Åke Torhall (L) 
Karl-Yngve Dahlgren (SD) 
Wien Axelsson (C) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Kristoffer Bergström (personalchef) 
Stigert Vinterqvist (L) (revisor) §§35-37 
Ingemar Steneteg (C) (revisor) §§35-37 
Bo Brandt Nielsen (M) (revisor) §§35-37 
Ove Gustafsson (S) (revisor) §§35-37 
Emmy Lundblad (Ernst & Young) §37 
Kristina Carlo (controller) §37 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Stina Isaksson (SD) 

Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
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Protokollet omfattar §§35-59 
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ÄRENDELISTA 
§35 Val av justerare 

§36 Godkännande av ärendelista 

§37 Information och rapporter 

§38 Meddelande 

§39 Delegeringsredovisning 

§40 Återredovisning av uppdrag kommunfullmäktige - våren 2023 

§41 Återredovisning av motioner kommunfullmäktige - våren 2023 

§42 Svar på motion - Ett hållbart Hylte 

§43 Svar på motion att etablera en hundrastplats 

§44 Svar på motion angående Träbyggnadsstrategi 

§45 Svar på motion att införa klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor 

§46 Svar på motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens 
skolor. 

§47 Svar på motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 

§48 Svar på motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet 

§49 Policy om mutor och jäv - Hylte kommun 

§50 Detaljbudget kommunstyrelsen 2023 

§51 Detaljbudget räddningsnämnden 2023 

§52 Uppföljning - Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 

§53 Uppföljning - Internkontrollplan räddningsnämnden 2022 

§54 Årsbokslut 2022 kommunstyrelsen 

§55 Årsbokslut 2022 räddningsnämnden 

§56 Inflationens ekonomiska påverkan på Hylte kommun 

§57 Utredning avseende boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhet 

§58 Försäljning Gamla Real 

§59 Riktlinje för rekrytering av ledande tjänstepersoner 
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§35 

Val av justerare  
(2023 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S) 
Paragrafen är justerad 
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§36 

Godkännande av ärendelista  
(2023 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 

5 (45)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-03-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§37 

Information och rapporter  
(2023 KS0014) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen 

Beskrivning av ärendet 
  
Anläggningstillgångar Hylte kommun 
Emmy Lundblad, verksamhetsrevisor Ernst & Young, informerar om granskningen av 
anläggningstillgångar Hylte kommun. 
  
Uppföljning internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2022. 
  
Inflationens ekonomiska påverkan på Hylte kommun 
Emma Gröndahl, kommunchef, och Kristina Carlo, controller, informerar om inflationens 
ekonomiska påverkan på Hylte kommun. 
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2023-03-14 
 Granskning av anläggningstillgångar - Ernst & Young 

Paragrafen är justerad 
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§38 

Meddelande  
(2023 KS0015) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2022 
 Information om förlängd överenskommelse om kommunernas arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 
 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 med 

revideringar till och med 2023 
 Beslut om aktualiserad redovisning av riksintressen och områden av betydelse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § Miljöbalken 
 Skrivelse - Kommunerna är skyldiga att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden 

av laddinfrastruktur 
 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum 
 Arbetsordning för kommun- och regionledningsforum 
 Protokoll CESAM 2023-02-07 
 Protokoll MBL §11 Kommunal - Ärendelistan till KS 2023-02-14 
 Protokoll MBL §11 Kommunal - Ärendelista till KS 2023-03-14 
 Kallelse Hyltebostäder 2023-02-24 
 Kallelse Hyltebostäder 2023-03-07 
 Protokoll Hyltebostäder 2023-02-24 
 Anslagsbevis - Protokoll för Nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-02-27 
 Bokslut/Verksamhetsberättelse - Nämnden för överförmyndare i samverkan 2022 

Paragrafen är justerad 
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§39 

Delegeringsredovisning  
(2023 KS0016) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av de redovisade delegeringsbesluten. 

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

Handlingar i ärendet 
 Redovisning av delegeringsbeslut – 2023-02-14 – 2023-03-14 
 Redovisning av delegeringsbeslut - Räddningstjänsten februari 2023 
 Redovisning av delegeringsbeslut - Ekonomi februari 2023 
 Redovisning - Anställningar januari 2023 

Paragrafen är justerad 
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§40 

Återredovisning av uppdrag kommunfullmäktige - våren 2023  
(2023 KS0029) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska uppdrag från kommunfullmäktige som 
inte är slutberedda redovisas två gånger om året.  
  
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är 
slutredovisade eller som har slutredovisats sen förra redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
 §31 KSAU Återredovisning av uppdrag kommunfullmäktige - våren 2023 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag våren 2023 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av fullmäktigeuppdrag våren 2023 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§41 

Återredovisning av motioner kommunfullmäktige - våren 2023  
(2023 KS0029) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
  
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
 §32 KSAU Återredovisning av motioner kommunfullmäktige - våren 2023 
 Redovisning av motioner våren 2023 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av motioner våren 2023 
 Redovisning av motioner hösten 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att göra 
den redaktionella ändringen gällande att flytta beviljade motioner till listan för 
återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§42 

Svar på motion - Ett hållbart Hylte  
(2015 KS0229) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Karin Åkesson (C) och Anna Roos (C) lämnade 2015 in motionen ”Ett hållbart Hylte”. I 
motionen föreslås följande: 
  
- Att beslutsunderlag inför större investeringar, organisationsförändringar eller satsningar, 
innehåller en konsekvensanalys utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet belyses.  
  
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att testa en framtagen konsekvensanalysmall på två 
pilotprojekt. Dessa var ”Ny övningsplats för räddningstjänsten” och ”Hylte kommuns 
bostadsförsörjningsprogram”. Pilotprojekten har utvärderats i ett separat ärende.  
  
Utvärderingen visar att det i vissa typer av ärenden kan vara relevant att ha med perspektiv 
som lyfts i motionen. Kommunledningskontoret vill emellertid framhålla att alltid i samtliga 
ärenden som rör större investeringar, organisationsförändringar eller satsningar göra 
konsekvensanalyser utifrån de perspektiv som föreslås vore resurskrävande på ett sådant sätt 
att det inte alltid väger upp nyttan, t.ex. vid investeringar av administrativ och intern art så 
som ärendehanteringssystem.  
  
Det ingår dessutom alltid i en handläggares uppdrag att belysa de perspektiv som är relevanta 
för ärendet. Men att ha tvingande analyser i ärenden där de inte är relevanta försvårar arbetet.  
  
Skulle en förtroendevald sakna något i ett ärendes underlag finns det också möjlighet för den 
förtroendevalde att yrka på att ärendet ska återremitteras.  
  
Kommunledningskontoret anser därför att motionen ska avslås då det inte alltid medför nytta 
d.v.s. att ha denna typ av generella konsekvensanalyser oavsett vad ärendet egentligen rör. 
Större investeringar, organisationsförändringar eller satsningar är en alltför generell 
beskrivning. 

Handlingar i ärendet 
 §33 KSAU Svar på motion - Ett hållbart Hylte 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion Ett hållbart Hylte 
 §194 KS Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte 
 Utvärdering av pilotprojekt - Ett hållbart Hylte 
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 §44 KS Motionssvar ett hållbart Hylte 
 §41 KSAU Motionsvar ett hållbart Hylte 
 Motion Ett hållbart Hylte 

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

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förlsag till beslut. 
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 

 Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 
 Den som röster enligt Anna Roos bifallsyrkande röstar NEJ. 

  
Ajournering 10:00 - 10:05. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 7 JA-röster, 3 NEJ-röster och en AVSTÅR finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningslistan finns 
som bilaga till protokollet. 
  
Reservation 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Anna Roos bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 

12 (45)



 Omröstningslista 
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Omröstningslista: §42 
Ärende: Svar på motion - Ett hållbart Hylte,  2015 KS0229 
 
Omröstningslista(or) 
Motion - Ett hållbart Hylte 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Stina Isaksson (SD), 2:e vice ordförande X   
Birgitta Årzen (S), 1:e vice ordförande X   
Fredrik Engberg (L), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Maj Brodin (SD), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot   X 
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot X   
Anna Roos (C), ledamot  X  
Resultat 7 3 1 
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§43 

Svar på motion att etablera en hundrastplats  
(2018 KS0192) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har den 16 januari 2018 lämnat in en motion i vilken hon föreslår att: 
  
- berörd nämnd ska ges i uppdrag att etablera en hundrastplats i Hylte kommun. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  den 5 juni 2018,  KSAU §180, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 2 oktober 2018, SBN  §67, kommunfullmäktige att 
inte bifalla motionen. Samhällsbyggnadsnämnden motiverar sitt förslag med att inte lämplig 
mark för att etablera hundrastplats i Hylte kommun finns att tillgå. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018, KSAU §319, att bordlägga 
ärendet till att projektet Parkstaden fortskridit i processen. 
  
Detaljplanen för Parkstaden har antagits av kommunfullmäktige den 1 september 2022, KF 
§79. I detaljplanen möjliggörs hundrastplats. En hundrastplats beräknas kosta mellan 80 000-
120 000 kr. Dessutom tillkommer kostnad för skötsel och allmänt underhåll om ca 10 000 kr 
per år. Med hänsyn till kostnaden föreslår kommunledningskontoret ett avslag. 
  

Handlingar i ärendet 
 §34 KSAU Svar på motion att etablera en hundrastplats 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion hundrastplats 
 §319 KSAU Svar på motion att etablera en hundrastplats 
 §67 SBN Remiss Motion Etablera en hundrastplats 
 Tjänsteskrivelse - Motion att etablera en hundrastplats 
 §180 KSAU Motion etablera en hundrastplats - på remiss 
 §55 KF Inkomna motioner 
 Motion att etablera en hundrastplats 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottetts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar, med instämmande av Stina Isaksson (SD), bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§44 

Svar på motion angående Träbyggnadsstrategi  
(2019 KS0119) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Den 12 februari 2019 kom det in en motion från Martina Philip Carlsson (C) och Håkan 
Bengtsson (C). Motionen föreslår att en träbyggnadsstrategi för ökat byggande i trä tas fram 
för kommunens verksamheter. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ge ett förslag på svar på motionen, men 
nämnden har svarat att samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för byggnation till 
kommunens verksamheter och därför har svårt för att föreslå vare sig bifall eller avslag på 
motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §35 KSAU Svar på motion angående Träbyggnadsstrategi 
 §169 KS Svar på motion angående Träbyggnadsstrategi 
 §187 KSAU Motion angående Träbyggnadsstrategi 
 §52 SBN Motion angående Träbyggnadsstrategi 
 Tjänsteskrivelse - Motion träbyggnadsstrategi 
 §53 KSAU Motion angående Träbyggnadsstrategi, på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående träbyggnadsstrategi, på remiss 
 §10 KF Inkomna motioner 
 Motion angående Träbyggnadsstrategi 

Förslag till beslut 
Motionen bordläggs tills det finns ekonomiskt utrymme att genomföra motionen. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar avslag på motionen. 
  
Håkan Bengtsson (C), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists och Tommy Edenholms avslagsyrkande mot Håkan 
Bengtssons, Anna Roos och Stina Isakssons bifallsyrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Bengtssons, Anna Roos och Stina Isakssons 
bifallsyrkande. 
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Paragrafen är justerad 
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§45 

Svar på motion att införa klassmorfar/mormor systemet på 
kommunens skolor  
(2019 KS0464) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla första att-satsen samt att 
avslå andra att-satsen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade 21 oktober 2019 in en motion om ett system för 
klassmorfar/mormor (hädanefter klassmorfar) på kommunens skolor. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige besluta: 
  

 att ge berörd nämnd i uppdrag att se över den ekonomiska frågan samt 
försäkringsfrågan, för att införa "klassmorfar/mormor" systemet enligt skollagen och 
dyl. regelverk. 

 att införa "klassmorfar/mormor" systemet endera som pilot på någon skola/skolor i 
Hylte kommun, alternativt införa det på samtliga av kommunens skolor. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 februari 2020, § 15, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna svar på motionen. Svaret ska vara inlämnat till 
kommunledningskontoret senast 18 september 2020. 
  
Ärendet har beretts av barn- och ungdomskontoret. Barn- och ungdomskontoret anser att 
tanken med en klassmorfar/mormor är god men att former för hur, när, uppgifter och 
omfattning behöver ses över för att passa skolans verksamhet. Att varje klass ska få en 
klassmorfar/mormor är inte rimligt, däremot en eller två per skolenhet kan vara genomförbart. 
  
Arbetsuppgifter för en klassmorfar/mormor måste också arbetas fram då de arbetsuppgifter 
som Sverigedemokraterna föreslår, är arbetsuppgifter direkt kopplade till läs- och 
skrivinlärning och sker idag av de utbildade pedagoger som vi har i våra grundskolor. 
Arbetsuppgifter för klassmorfar/ mormor kan vara mer elevsociala som tex rastaktiviteter 
både inomhus och utomhus, sällskap vid matsituationer, tröstande och lyssnande efter 
konflikter mm. 
  
Att utreda kostnadsfrågan för klassmorfar/mormor är inte aktuell då skolan inte kommer att 
anställa klassmorfar/mormor. Om skolorna i Hylte kommun ska avsätta medel för ytterligare 
tjänster så vill barn- och ungdomskontoret satsa på pedagoger. Om klassmorfar/mormor 
grundar sig på frivilliga insatser med eventuella kostnader för tex lunch/mellanmål är det 
andra förutsättningar och kostnaden blir därmed en annan. 
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Barn- och ungdomskontoret föreslår därför avslag som svar på motionen utifrån de att-satser 
som ska besvaras men är positiva till klassmorfar/mormor under andra former som vidare 
behöver utredas. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 17 juni 2020, § 59, att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla första att-satsen och avslå den andra att-satsen. 
Kommunstyrelsen beslöt 15 december 2020, § 238, att återremittera ärendet för fortsatta 
politiska diskussioner, detta efter att ärendet belysts ur juridisk och ekonomisk synvinkel där 
det föreslogs att systemet inte bör införas. Kommunledningskontoret bedömer därför, mot 
bakgrund av utredningen, att förslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen i sin helhet. 

Handlingar i ärendet 
 §36 KSAU Svar på motion att införa klassmorfar/mormor systemet på kommunens 

skolor 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande att införa klassmorfar/mormor systemet på 

kommunens skolor 
 §238 KS Svar på motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens 

skolor 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion att införa klassmorfar/mormorsystemet på 

kommunens skolor 
 Ärendebeskrivning - Svar på motion att införa klassmormor/morfarsystemet i 

kommunens skolor 
 §197 KSAU Svar på motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens 

skolor 
 §141 KSAU Svar på motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens 

skolor 
 §59 BUN Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor - remissvar 
 Tjänsteskrivelse Motion att införa klassmorfar/mormor på kommunens skolor 
 §15 KSAU Motion att införa Klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor - 

på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Klassmorfar/mormor - på remiss 
 §173 KF Inkomna motioner 
 Motion att införa klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor 

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

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till försat att-satsen och avslag på andra att-satsen. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till första och andra att-satsen. 
  
Ronny Löfquist (S) och Birgitta Årzén (S) yrkar avslag på motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår första att-satsen. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen avslår första att-satsen. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 

 Den som röstar för att avslå första att-satsen röstar JA. 
 Den som röstar för att bifalla första att-satsen röstar NEJ. 

  
Resultat 
Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla första att-satsen. Omröstningslistan finns som bilaga till protokollet. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår andra att-satsen. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår andra att-satsen. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 

 Den som röstar för att avslå andra att-satsen röstar JA. 
 Den som röstar för att bifalla andra att-satsen röstar NEJ. 

  
Resultat 
Med röstsiffrorna 7 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå andra att-satsen. Omröstningslistan finns som bilaga till protokollet. 
  
Reservation  
Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD) och Mikael Ingvarsson (SD) reserverar sig till förmån 
för Stina Isakssons yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §45 
Ärende: Svar på motion att införa klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor,  2019 
KS0464 
 
Omröstningslista(or) 
Första att-satsen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Stina Isaksson (SD), 2:e vice ordförande  X  
Birgitta Årzen (S), 1:e vice ordförande X   
Fredrik Engberg (L), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Maj Brodin (SD), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot  X  
Resultat 5 6 0 

Andra att-satsen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Stina Isaksson (SD), 2:e vice ordförande  X  
Birgitta Årzen (S), 1:e vice ordförande X   
Fredrik Engberg (L), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Maj Brodin (SD), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Resultat 7 4 0 
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§46 

Svar på motion angående att följa upp de stora 
besparingsåtgärderna på kommunens skolor.  
(2021 KS0225) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

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

 Att följa upp vad de stora besparingsåtgärderna på 39 miljoner kronor 2019 har 
inneburit för elever och personal på Hylte kommuns skolor. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 25 maj 2021, § 108, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Barn- och ungdomsnämnden har inkommit med följande svar. 
  
En av anledningarna till den stora besparingen var ett minskat barn- och elevunderlag. Det 
ökade inflödet av nyanlända runt 2015 gjorde att barn- och ungdomsnämnden var tvungna att 
utöka sina verksamheter både lokalmässigt men även personalmässigt. Då barnantal och 
elevantal sedan minskade var deras verksamheter tvungna att anpassa sin organisation efter 
det. Den anpassningen resulterade i neddragning av personal och lokaler. Budgeten var 
tvungen att anpassas efter de behov som uppkommit, dvs den volymminskning som skett. 
  
Barn- och ungdomsnämnden anger att det är svårt att följa upp hur besparingar i deras 
verksamheter upplevs av personal och elever. Besparingarna har berört individer och 
verksamheter olika. Barn- och ungdomskontoret följer upp sin verksamhet kontinuerligt 
genom enkäter till elever, enkäter till vårdnadshavare inom förskola och fritidshem, 
medarbetarenkäter, systematiskt kvalitetsarbete samt handlingsplaner med tillhörande risk- 
och konsekvensanalyser. Resultatmässigt har ett flertal av deras nyckeltal förbättrats under de 
senare åren, vilket kan ge en indikation på att besparingarna inte har påverkat verksamheterna 
alltför negativt. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har med dessa svar föreslagit att motionen ska anses vara 
besvarad. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens 
förslag och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad. 
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Handlingar i ärendet 
 §37 KSAU Svar på motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på 

kommunens skolor. 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna 

på kommunens skolor 
 §93 BUN Remiss Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på 

kommunens skolor 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion om att följa upp de stora besparingsåtgärderna 

på kommunens skolor. 
 §108 KSAU Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på 

kommunens skolor - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på 

kommunens skolor - på remiss 
 §70 KF Inkomna motioner 2021-05-06 
 Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens skolor. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Lisa Mogren (V), Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV) och Birgitta Årzén (S) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 

 Den som röstar enligt arbetutskottets förslag till beslut röstar JA. 
 Den som röstar enligt Stina Isakssons bifallsyrkande röstar NEJ. 

  
Resultat 
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningslistan finns som bilaga till 
protokollet. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD) och Mikael Ingvarsson (SD) reserverar sig till förmån 
för Stina Isakssons yrkande. 
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Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §46 
Ärende: Svar på motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens 
skolor.,  2021 KS0225 
 
Omröstningslista(or) 
Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens skolor 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Stina Isaksson (SD), 2:e vice ordförande  X  
Birgitta Årzen (S), 1:e vice ordförande X   
Fredrik Engberg (L), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Maj Brodin (SD), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Resultat 8 3 0 
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§47 

Svar på motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet  
(2021 KS0444) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett omsorgsnämnden i uppdrag att föreslå ett svar på 
motionen som Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnade den 9 december 2021 
där man uppmärksammar att deltagare i daglig verksamhet inte inkluderas i förmåner 
som finns på de flesta av kommunens enheter så som minnesgåva och fika vid speciella 
tillfällen. Mot bakgrund av detta föreslår de följande: 
  

 Att alla som deltagit inom daglig verksamhet i Hylte kommun ska erbjudas en 
minnesgåva på samma villkor som kommunens anställda. 

 Att alla som deltar i daglig verksamhet ska bli erbjudna fikaförmåner på samma sätt 
som andra inom kommunala verksamheter. 

  
I ärendet har även personalenheten fått i uppdrag att, utifrån personalenhetens synvinkel, 
föreslå ett svar, samt sammanfatta omsorgsnämndens och personalenhetens svar på motionen. 
  
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och motiverar sitt förslag 
till avslag på motionen med att deltagare i daglig verksamhet har en beviljad LSS insats och 
att inget anställningsförhållande föreligger. När det gäller fikaförmåner så finns det ingen 
beslutad policy för detta i Hylte kommun. Daglig verksamhet/dagverksamheten ordnar redan 
idag något extra med fika eller mat vid högtidliga tillfälle eller som nu till midsommar, äta sin 
egenodlade nypotatis. 
  
Omsorgsnämnden vill däremot framföra till daglig verksamhet/dagverksamheten att förutom 
att fortsätta med fika/mat vid speciella tillfällen även uppmärksamma personer som har ett 
längre deltagande i verksamheten på ett sätt som verksamheten anser lämpligt. 
  
Personalenheten i sin tur förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och motiverar sitt 
förslag med att i arbetsgivarens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare bör även de som 
deltar i daglig verksamhet omfattas av samma förmåner, även om inget formellt 
anställningsförhållande föreligger. Detta för att visa uppskattning gentemot deltagarna, för att 
vara uppmuntrande och inkluderade samt visa på god arbetsgivar- och personalpolitik. 
  

Handlingar i ärendet 
 §38 KSAU Svar på motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 
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 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående minnesgåva och förmåner för Daglig 
verksamhet 

 §45 ON - Svar på motion - minnesgåva och förmåner för daglig verksamhet 
 §55 KSAU Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående minnesgåva och förmåner för daglig verksamhet - 

på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 

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

Yrkande 
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Birgitta Årzén (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§48 

Svar på motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan 
med föreningslivet  
(2022 KS0063) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Ewa Gunnarsson (SD) och Stina Isaksson (SD) lämnade en motion till kommunfullmäktiges 
sammanträde 17 februari 2022 gällande fler ställplatser för husbilar i samverkan med 
föreningslivet.  
  
Motionärerna föreslår att berörda nämnder ska få i uppdrag att ta fram samarbetsavtal som 
bygger på att föreningar, mot ersättning, ges möjlighet att erbjuda korttidsställplatser för 
turistande husbilar vid kommunala anläggningar. Lämpliga kommunala anläggningar skulle 
kunna vara idrottshallar och sporthallar, men de föreningar som skulle vara intresserade ska 
själva initiera kontakt kring ett sådant upplägg. Kommunen ska stå för infrastrukturen och 
föreningarna för det praktiska arbetet med hantering av bokningar och besökare.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 mars 2022, § 79, gett kommunledningskontoret i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Kommunledningskontoret har i samverkan 
med föreningsansvarig på kultur- och folkhälsokontoret utrett ärendet och lämnar följande 
förslag till svar. 
  
Att anlägga turistanläggningar, som ställplatser för husbilar, är ett frivilligt kommunalt 
åtagande. Dvs. en uppgift kommunen får, men inte måste, ägna sig åt. Det bör beaktas vid 
bedömningen av de kostnader och konsekvenser åtgärden innebär jämfört med dess 
förväntade nytta. Det finns redan idag ett antal ställplatser för husbilar i kommunen. Dessa 
drivs av privata aktörer. Kommunledningskontoret anser att incitamenten att investera i 
frivilliga projekt bör minska när ett behov redan tillgodoses av andra aktörer. Särskilt om 
kommunens engagemang på en marknad riskerar att hämma de privata aktörernas 
möjligheter.  
  
Det är förmodligen inte heller tillåtet ur upphandlingsperspektiv att teckna samarbetsavtal 
enligt det upplägg som föreslagits. 
  
Enligt en enkätundersökning som skickats till aktiva föreningar i kommunen kan konstateras 
att det finns några intresserade föreningar men en klar majoritet är inte intresserade av att ta 
sig an uppdraget, alternativt saknar resurser för det. De flesta av de platser som föreslås som 
lämpliga ställplatser är inte kommunala anläggningar med den typ av befintlig service som 
beskrivs i motionen. 
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Sammanfattningsvis bedömer kommunledningskontoret att det sannolikt inte är möjligt att 
teckna samarbetsavtal på det sätt som föreslagits, att intresset bland berörda föreningar är 
relativt lågt samt att det är olämpligt att kommunen konkurrerar med det lokala näringslivet 
på det sätt som föreslagits.  
  
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. 

Handlingar i ärendet 
 §39 KSAU Svar på motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med 

föreningslivet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan 

med föreningslivet 
 Ärendebeskrivning - Svar på motion om fler ställplatser för husbilar i samverkan med 

föreningslivet 
 Svar från föreningar gällande hantering av ställplatser 
 §79 KSAU Motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med 

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

Paragrafen är justerad 
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§49 

Policy om mutor och jäv - Hylte kommun  
(2023 KS0073) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om policy om mutor 
och jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi som 
verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete.  
  
En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har 
alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare, det vill säga medborgarna, att bekämpa korrupt 
beteende var det än förekommer.  
  
Syftet med policyn är att visa på riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från personer 
eller företag samt att vara en vägledning då en jävssituation kan uppstå. 

Handlingar i ärendet 
 §10 KSAU Policy om mutor och jäv - Hylte kommun 
 MBL §11 Kommunal - Policy Mutor och jäv 
 Tjänsteskrivelse - Policy om mutor och jäv 
 Policy om mutor och jäv 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om policy om mutor och jäv. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Detaljbudget kommunstyrelsen 2023  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen enligt bifogat 
dokument "Kommunstyrelsens detaljbudget 2023". 

Beskrivning av ärendet 
I december 2022 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för kommunstyrelsens 
verksamhet samt om nyckeltal för grunduppdraget. Beslutet baseras på förslag från Framtid 
Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. 
Kontoret har sedan tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå. 

Handlingar i ärendet 
 §18 KSAU Detaljbudget kommunstyrelsen 2023 
 MBL §11 Kommunal - Detaljbudget kommunstyrelsen och räddningsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens detaljbudget 2023 
 Kommunstyrelsens detaljbudget 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att posten på 52 000:- under "Färre ledamöter" 
flyttas till "Övrig verksamhet". 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen enligt bifogat 
dokument "Kommunstyrelsens detaljbudget 2023".  
 

Beslutet skickas till  
Kommunchef 
Ekonomi 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Detaljbudget räddningsnämnden 2023  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2023 för räddningsnämnden enligt bifogat 
dokument "Räddningsnämndens detaljbudget 2023". 

Beskrivning av ärendet 
I december 2022 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för räddningsnämndens 
verksamhet samt om nyckeltal för grunduppdraget. Beslutet baseras på förslag från Framtid 
Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. 
Kontoret har sedan tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå. 

Handlingar i ärendet 
 §19 KSAU Detaljbudget räddningsnämnden 2023 
 MBL §11 Kommunal - Detaljbudget kommunstyrelsen och räddningsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Räddningsnämndens detaljbudget 2023 
 Räddningsnämndens detaljbudget 2023 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget 2023 för räddningsnämnden enligt bifogat 
dokument "Räddningsnämndens detaljbudget 2023". 
 

Beslutet skickas till  
Räddningsnämnden  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Uppföljning - Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022  
(2021 KS0443) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året. Kommunledningskontoret presenterade en uppföljning i samband med 
delårsrapporten och nu redovisas den slutliga för 2022.  
  
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig 
säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, 
grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
  
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:  

 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 
ekonomisk hushållning 

 verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål  
 informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig  
 de lagar, regler och styrdokument som finns följs  
 möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 

förhindras  
  
I granskningen som gjordes i samban med delårsrapporten konstaterades vissa brister som 
behövde åtgärdas. Det avsåg främst rutiner och information kring mutor och jäv samt att 
kommunens hemsida är uppdaterad med relevant information. I samband med denna 
uppföljning har åtgärder vidtagits. Hemsidan har uppdaterats och förbättrats dessutom är ett 
ärende framtaget för beslut i kommunfullmäktige. Även finanspolicyn är uppdaterad och 
beslutad i kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §40 KSAU Uppföljning - Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2022, Kommunstyrelsen 
 Bilaga - Uppföljning internkontrollplan bokslut 2022, kommunstyrelsen 
 Bilaga - Uppföljning internkontrollplan delår 2022 
 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2022. 
 

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

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Uppföljning - Internkontrollplan räddningsnämnden 2022  
(2022 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2022 års 
internkontrollplan. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året. Räddningsnämnden har tagit fram en uppföljning som nu kommunstyrelsen kan ta 
del av.  
  
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig 
säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, 
grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
  
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 
ekonomisk hushållning  

 verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål  
 informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig  
 de lagar, regler och styrdokument som finns följs  
 möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 

förhindras  

Handlingar i ärendet 
 §41 KSAU Uppföljning - Internkontrollplan räddningsnämnden 2022 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2022 
 Beslutsunderlag internkontrollplan 2022 RN  kontrolluppföljning 
 Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
 Uppföljning internkontrollplan delår RN 2022 
 Internkontrollplan RN 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2022 års 
internkontrollplan. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Årsbokslut 2022 kommunstyrelsen  
(2022 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Beskrivning av ärendet 
Vid bokslutet redovisar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 331 tkr 
exklusive kommunfastigheterna, vilket motsvarar 2,2 procent. Inklusive kommunfastigheterna 
redovisas en negativ avvikelse mot budget på totalt 6 531 tkr. 
 
 
Kommunstyrelsen har under 2022 haft en total investeringsbudget på 155 606 tkr och utfallet 
i bokslutet är 45 760 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 109 846 tkr. Det är 
främst investeringsprojekten Landeryds- och Torups skola som utgör årets budgetavvikelse. 
Dessa investeringsprojekt beräknas fortlöpa till 2023/2024. 
 
 
Kommunstyrelsen följer upp 8 nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige. Av dessa 
nyckeltal uppfyller 6 godkänd kvalité och 2 når inte upp till godkänd kvalité. 

Handlingar i ärendet 
 §42 KSAU Årbokslut 2022 kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse-Bokslut 2022 Kommunstyrelsen 
 Bokslut 2022 Kommunstyrelsen 
 Bokslut 2022 Kommunstyrelsen KORTVERSION 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2022 för kommunstyrelsens verksamheter. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Kommunchefen 
 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Årsbokslut 2022 räddningsnämnden  
(2022 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna räddningsnämndens bokslut för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 722 tkr, 
vilket motsvarar 5,6 procent.  
  
Räddningsnämndens investeringar uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 3 512 tkr. 
Avvikelsen utgörs främst av projektet Övningsplats. Upphandling för investering av en 
övningsplats pågår och projektet beräknas bli klart under 2023. 
  

Handlingar i ärendet 
 §43 KSAU Årsbokslut 2022 räddningsnämnden 
 Tjänsteskrivelse-Bokslut Räddningsnämnden 2022 
 Räddningsnämnden årsbokslut 2022 
 Räddningsnämnden årsbokslut 2022 KORTVERSION 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens bokslut för 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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§56 

Inflationens ekonomiska påverkan på Hylte kommun  
(2023 KS0121) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Den svenska ekonomin har bromsat in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande 
räntorna slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion. Den höga inflationen 
påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften, vilket leder till att ekonomin växer 
långsammare och resursutnyttjandet minskar.  
  
Den höga inflationen 2022 och 2023 påverkar Hylte kommuns ekonomiska förutsättningar. 
Samtidigt som den höga inflationen slår hårt mot kommunen med kraftigt ökade priser, har 
även ett nytt pensionsavtal med höjda pensionsavgifter börjat gälla från första januari 2023. 
Kommunens pensionskostnader ökar därmed i dubbel bemärkelse, dels till följd av kraftigt 
ökade pensionsavgifter dels till följd av att pensionerna räknas upp med prisbasbeloppet som 
följer inflationen. Effekterna av nämnda faktorer beräknas ge 18 Mkr i ökade kostnader under 
2023.  
  
För att dämpa den höga inflationen har riksbanken höjt styrräntan vilket påverkar kommunens 
räntekostnader. Kommunens räntekostnad 2022 var 1,5 Mkr och beräknas bli 10 Mkr 2023. 
Nu får även planerad investeringstakt en större effekt på kommunens räntekostnader. 
  
I budget för 2023 har hänsyn tagits till ökade pensionskostnader och räntekostnader. 
Prognosen för ränteutvecklingen har dock reviderats upp och beräknas överstiga budgeterade 
räntekostnader för 2023.  
  
Inflationen accelererade i rask takt efter Rysslands invasion av Ukraina och SKR:s prognoser 
av skatter, pensioner och prisuppräkningar blev kraftigt uppjusterade under 2022. I de 
förutsättningar som presenterades inför REP 2022–2025, som var utgångsläget för 2022 års 
budget, prognostiserade SKR en prisuppräkning av kostnader (exkl. personalkostnader) på 1,7 
procent. Vid årets slut hade SKR reviderat upp prognosen till 8 procent. Den snabba 
utveckling som skett innebär att budget för kommunens nämnder eftersläpar inför 2023.* 
  
Prognosen visar att inflationen kommer falla tillbaka under slutet av 2023 vilket innebär att 
kostnader kommer fortsätta öka men att ökningstakten kommer avta. SKR bedömer att det 
reala skatteunderlaget för 2023 minskar med nästan 3 procent. Först under våren 2025 
beräknas det reala skatteunderlaget återgå till 2022 års nivå igen. 
  
* SKR:s prognoser av PKV för övriga kostnader avser prognoser framtagna 2021-02-18 och 
2022-12-15. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Inflationens ekonomiska påverkan på Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§57 

Utredning avseende boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhet  
(2018 KS0400) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot utredning avseende boenden för äldre samt utredningen 
avseende boende för personer med funktionsvariationer, se bilagor, samt skicka dem för 
kännedom till omsorgsnämnden.  
  
Uppdraget som kommunstyrelsen lämnade 7 juni 2022, KS §127, avseende att genomföra 
utredningarna, är därmed genomfört. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2022, KS § 127, att uppdra åt 
kommunledningskontoret att i samråd med omsorgskontoret genomföra en utredning av 
framtida behov av boendeformer för äldre samt en utredning avseende särskilda boende inom 
socialpsykiatri samt boendeformer inom LSS. 
  
Utredningarna är nu genomförda, se bilagor, och uppdraget kan därmed avslutas. 

Handlingar i ärendet 
 §44 KSAU Utredningar avseende boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhet 
 Tjänsteskrivelse - Boendeutredning 
 Boendeutredning avseende boende för äldre - Ensolution 
 Boendeutredning avseende boende för personer med funktionsvariationer - Ensolution 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot utredning avseende boenden för äldre samt utredningen 
avseende boende för personer med funktionsvariationer, se bilagor, samt skicka dem för 
kännedom till omsorgsnämnden.  
  
Uppdraget som kommunstyrelsen lämnade 7 juni 2022, KS §127, avseende att genomföra 
utredningarna, är därmed genomfört. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Försäljning Gamla Real  
(2021 KS0164) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja Gamla Real till Adefar AB. 

Beskrivning av ärendet 
Byggnaden kallad Gamla Real är belägen centralt i Hyltebruk och ingår som en del 
i fastigheten Västra Hylte 1:225. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021, KF §54: 
  

 att ansöka om avstyckning och genomföra försäljning av del av Västra Hylte 1:225, 
kallad "Gamla Real" till köpare som avser att bevara och utveckla den bevarandevärde 
byggnaden. 

 att Hylte kommun vid försäljningen har fri prövningsrätt.  
 
En mäklare har anlitats för försäljningsuppdraget och visning har skett. En intressent, Adefar 
AB, har lämnat in affärsplan samt uppgett sig vara intresserad av att köpa fastigheten till 
utgångspris 2 miljoner. 
 
 
Eftersom kommunstyrelsen enligt kommunfullmäktiges beslut har fri prövningsrätt bifogas 
affärsplan för prövning av kommunstyrelsen och för frågan om kommunstyrelsen vid sin 
prövning godkänner intressenten, Adefar AB, som köpare av aktuell fastighet. 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 
 §45 KSAU Försäljning Gamla Real 
 Tjänsteskrivelse - Försäljning Gamla Real 
 Affärsplan Adefar AB 2023 
 §54 KF Försäljning gamla Real 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen och beslutar att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera handlingarna med driftskostnader för 
fastigheten till sammanträdet med kommunstyrelsen den 14 mars. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) och Anna Roos (C) 
yrkar att inte sälja Gamla Real till Adefar AB. 
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Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV) och Birgitta Årzén (S) yrkar att sälja Gamla 
Real till Adefar AB. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Stina Isakssons, Bo-Gunnar Åkesson och Håkan Bengtssons yrkande mot 
Ronny Löfquists, Tommy Edenholms och Birgitta Årzens yrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Stina Isakssons, Bo-Gunnar Åkessons och Håkan 
Bengtssons yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§59 

Riktlinje för rekrytering av ledande tjänstepersoner  
(2022 KS0272) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för rekrytering av ledande tjänstepersoner. 

Beskrivning av ärendet 
Vid personalutskottets sammanträde 2022-10-19 lyftes ett förslag på riktlinje för rekrytering 
av ledande tjänstepersoner.  
  
Av riktlinjen framgår att bl.a. att ledande tjänstepersoner i riktlinjen definieras som personer 
anställda på tjänster och befattningar vilka omfattar kommunens högst uppsatta 
tjänstepersoner, där politiken är beslutsfattande vid tillsättning. Exempelvis kontorschef eller 
en viss chefsbefattning på kommunledningskontoret. Samt att vid rekrytering och tillsättning 
av kommunens högsta tjänstepersoner, där politiken är beslutsfattande, gäller inte de 
sedvanliga reglerna för rekrytering i enlighet med rekryteringspolicyn. Det gäller vid 
rekrytering och tillsättning av tjänster på sådana positioner där kommunstyrelsens 
arbetsutskott eller tillväxtutskott är beslutsfattande. 
  
Efter sammanträdet 2022-10-19 lyftes förslaget vidare till förhandling och central samverkan 
för fortsatt hantering. 
  
Från det första sammanträdet har förslaget till riktlinje uppdaterats med följande på sista 
sidan: 
  

 Avseende steg 2 framgår det att de fackliga organisationerna ska höras vid 
kravprofilsutformningen. 
  

 Att det mellan tidigare steg 6 och 7 ska framgå att MBL§11 ska genomföras innan 
beslut fattas vid denna typ av rekryteringar.  
  

 Första meningen på sidan har omformulerats då ”exempelvis” togs bort från den 
meningen. 

  

Handlingar i ärendet 
 §7 PU Rutin för rekrytering av ledande tjänstepersoner 
 Protokoll MBL §11 Kommunal - Riktlinje för rekrytering av ledande tjänstepersoner 
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för rekrytering av ledande tjänstepersoner 
 Riktlinje för rekrytering av ledande tjänstepersoner  - reviderad 
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 Protokoll MBL §11 2022-10-28 Kommunal - Riktlinje för rekrytering av ledande 
tjänstepersoner 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för rekrytering av ledande tjänstepersoner. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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