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ÄRENDELISTA 
§111 Val av justerare 

§112 Godkännande av ärendelista 

§113 Information och rapporter 

§114 Meddelanden 2021 

§115 Kommun- och regionledningsforum 2021 

§116 Information från rådgivande organ 2021 

§117 Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats 

§118 Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel 

§119 Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning 
inom kommunala verksamheter 

§120 Svar på motion - Införande av logoped 

§121 Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister 

§122 Hjärtstartare 

§123 Valdistrikt inför valen 2022 

§124 Valkretsar inför valen 2022 

§125 Revidering internkontroll 

§126 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 5 månader 

§127 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 5 månader 

§128 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 5 månader 

§129 Begäran om tilläggsanslag - RiB (Avtal för räddningspersonal i beredskap) 

§130 Bidragsansökan MHF-gården Unnaryd, Södra västbo MHF 

§131 Begäran om medel - Belysningsanläggningen i Skateparken 

§132 Omlastningsyta Borabo - slutredovisning 

§133 Förste insatsperson - Unnaryd 

§134 Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 

§135 Digital justering 

§136 Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat 
källmaterial 

§137 Remissvar - Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun 

§138 Yttrande - Samråd gällande riskhanteringsplan för Halmstad enligt 
Översvämningsdirektivet. 
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§139 Remissvar - Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 

§140 Remissvar av promemorian Skärpta straff för knivbrott 

§141 Remissvar - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 

§142 Ansökan klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan 
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§111 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§112 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan med följande uppdatering: 
  
- Tjänsteskrivelsen till ärendet "Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister" har 
ersatts med en uppdaterad version. 
Paragrafen är justerad 
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§113 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vegas äng 
Ronny Löfquist (S) informerade om att ytterligare två tomter har sålts under sommaren. 
  
Försäljning av fastighet i Unnaryd 
Jenny Hagesjö, kanslichef, informerade om den pågående försäljningen av fastigheten 
Skyttevägen 17 i Unnaryd. 
  
Heldagen kring nämndernas analyser 6 september  
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerad om heldagen den 6 september. Det är i dagsläget 
inte beslutat om det kommer att vara fysiskt eller digitalt. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens 
råd för hösten.  
  
Möte med Bonadsmuseet i Unnaryd 
Anna Roos (C) informerade att museet inte går vidare med byggnation och de beviljade 
pengarna från Hylte kommun kommer inte att nyttjas. 
  
Paragrafen är justerad 
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§114 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Inga meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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§115 

Kommun- och regionledningsforum 2021  
(2021 KS0043) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ronny Löfquist (S) rapporterade från Kommun- och regionledningsforum 2021-06-02. 

Handlingar i ärendet 
 Anteckningar Kommun- och regionledningsforum 2021-06-02 
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2021-06-02 

Paragrafen är justerad 
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§116 

Information från rådgivande organ 2021  
(2021 KS0263) 

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 BRÅ 2021-03-04 
 Protokoll Folkhälsorådet 2021-03-11 
 Protokoll KPR 2021-05-18 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet 2021-05-20 
 Protokoll KTR 2021-06-14 

Paragrafen är justerad 
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§117 

Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på 
kommunens webbplats  
(2021 KS0032) 

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

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade till kommunfullmäktige den 28 januari 2021 en motion med 
följande förslag: 
  
- att i enlighet med kommunallagen kap 8 § 13 tillgängliggöra samtliga av de styrande 
kommunala föreskrifterna på kommunens webbplats. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunledningskontoret i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen.  
  
Kommunledningskontoret har tittat på kommunens webbplats och lämnar följande förslag till 
svar. 
  
Kommunledningskontoret konstaterar att det sedan tidigare finns en författningssamling på 
kommunens webbplats där de flesta kommunala föreskrifterna, inkl. de lokala allmänna 
ordningsföreskrifterna och nämndernas reglementen, finns publicerade.  
  
Därutöver har kanslienheten och informationsenheten sedan tidigare uppmärksammat att 
författningssamlingen varit i behov av en översyn. Ett sådant arbete påbörjades därför i slutet 
av hösten 2020. Översynen har resulterat i att dokumenten och informationen på webbplatsen 
har strukturerats om för att sidan ska bli mer lättöverskådlig och tillgänglig. I samband med 
det har också ytterligare styrdokument publicerats. Kommunledningskontoret föreslår att 
motionen därmed kan anses besvarad. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse svar på motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på 

kommunens webbplats 
 §42 KSAU Motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats 

- på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens 

webbplats 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Paragrafen är justerad 

11 (52)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-17  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§118 

Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel  
(2020 KS0399) 

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

Beskrivning av ärendet 
Håkan Bengtsson (C) och Rolf Näslund (M) har lämnat in en motion om: 
  
- att anbud tas in på parkskötsel och gräsklippning med därtill hörande verksamheter. 
- att denna kostnadsjämförelse inköpt tjänst kontra utfört i egen regi skall göras med 
skyndsamhet. 
- att det visar sig förmånligt gå vidare till praktisk handling i form av upphandling av dessa 
tjänster. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 39, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 17 september 2021. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. Enheten park och gata har ett övergripande 
ansvar för den yttre miljön och den kommunala infrastrukturen i hela kommunen. I detta 
ansvar ingår parkskötsel och gräsklippning men inom park även skötsel av tätortsnära 
skogsområden, kommunala badplatser, idrottsplatser, vandringsleder, planteringar samt en 
större idrottsanläggning. Därtill kommer en mängd andra arbetsuppgifter för arbetsgruppen att 
lösa och syftet är alltid att nå synergieffekter. 
  
Driftenheten park och gata består av tre heltidsanställda och arbetsuppgifterna är inte 
renodlade utan personalen utför en mängd olika arbetsuppgifter beroende på säsong både 
inom park och gata. Extra personal måste tas in under semesterperioden och med tanke på den 
låga bemanningen är verksamheten mycket sårbar.  
  
De delar av enhetens verksamhet som är lämpliga och meningsfulla att konkurrensutsätta är 
redan idag upphandlade i konkurrens som t.ex. skogsförvaltning, vägunderhåll, 
vinterväghållning, drift och underhåll av gatubelysning. Det pågår ett ständigt arbete i syfte att 
effektivisera och se över verksamheten för att hitta optimala lösningar. Bland annat pågår 
samarbete med lokala samhällsföreningar där dessa mot ersättning kan åta sig exempelvis 
gräsklippning och parkskötseln i sina samhällen och samverkan sker också med 
Friluftsfrämjandet avseende vandringslederna. Samtal sker med Hyltebostäder avseende 
synergieffekter av grönyteskötsel.  
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Samhällsbyggnadskontoret anser att de administrativa kostnaderna för upphandling och 
kontroll av entreprenörer överstiger de eventuella vinster man kan förvänta sig vid de volymer 
som kan bli aktuella för upphandling. Även om parkskötsel och gräsklippning utförs av extern 
aktör måste kommunen ändå ha bemanning för övriga arbetsuppgifter och som konstateras 
ovan är organisationen redan idag ytterst sårbar. Kontoret anser att det är ett klart mervärde 
för kommuninvånarna att det finns en effektiv och flexibel organisation på plats som kan 
utföra akuta åtgärder vid behov. En effektivisering av inte minst gräsklippningen sker 
kontinuerligt utifrån olika aspekter, dock behöver politiken bestämma vilken nivå av skötsel 
olika gräsytor (gräsklippning, slackhack osv.) ska ha. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå motionen. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om konkurrensutsättning av parkskötsel 
 §35 SBN Remissvar på Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel 
 Tjänsteskrivelse - remissvar på Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel 
 §39 KSAU Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Konkurrensutsättning av parkskötsel - på remiss 
 §165 KF Inkomna motioner(220560) 
 Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen. 
Stina Isaksson (SD) yrkar att motionen ska avslås. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Anna Roos yrkande mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Stina Isakssons yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§119 

Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som 
slaktats genom skäktning inom kommunala verksamheter  
(2021 KS0086) 

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

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om: 
  
- att Hylte kommun ska förbjuda all användning av kött från djur som slaktats genom 
skäktning inom sina verksamheter.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 46, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 17 september 2021. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. De halländska kommunerna samt Region 
Halland har antagit Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland vilket 
kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020, § 199. Principerna innehåller kvalitets-, 
hållbarhets- och djurskyddskrav på livsmedel. Vad gäller djurskydd säger principerna att EU:s 
grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje livsmedelsråvara/ 
produkt som Halland köper in. Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska komplettera 
EU:s vid alla inköp av animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma 
från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga nyckelprinciper i den svenska 
djurskyddslagstiftningen, t ex frigående djur, transporttider till slakt och bedövning vid 
operativa ingrepp.  
  
Inom den judiska slaktmetoden kosher (skäktning) accepteras inte bedövning före avblodning. 
All sådan slakt är därmed förbjuden i Sverige eftersom det inte är tillåtet att slakta obedövade 
djur. I enlighet med de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland köper de 
halländska offentliga köken inte in kött som har slaktats genom skäktning oavsett om det 
handlar om djur som har slaktats i Sverige eller i andra länder.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Handlingar i ärendet 
 Svar på motion angående förbud av användning av kött från djur som slaktats genom 

skäktning inom kommunala verksamheter 
 §40 SBN Motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom 

skäktning inom kommunala verksamheter 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på Motion Förbud av användning av kött från djur som 

slaktats genom skäktning inom kommunala verksamheter 
 §46 KSAU Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom 

skäktning inom kommunala verksamheter - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom 

skäktning inom kommunala verksamheter - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning inom 

kommunala verksamheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§120 

Svar på motion - Införande av logoped  
(2021 KS0097) 

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

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår: 
- att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten för att återinföra en kommunal 
logoped. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 45, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret skall vara inlämnat 
till kommunledningskontoret senast 17 september 2021. 
  
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det finns orsak att utreda om införande av logoped 
inom barn- och ungdomskontorets verksamheter. Barn- och ungdomskontoret avvaktar beslut 
gällande organisation logoped i Halland, från den regionala gruppen med kommunchefer och 
den regionala gruppen med förvaltningschefer inom barn- och utbildningsfrågor. Barn- och 
ungdomskontoret har, i avvaktan på detta beslut, lagt in anställning av logoped i 
sammanställning kommande behov i ärendet Resultat Ekonomisk planering (REP) för 2021. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå motionen. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktig att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande införande av logoped 
 §57 BUN Remiss Svar på motion Införande av logoped 
 Tjänsteskrivelse svar på motion införande av logoped 2021 KS0097 
 §45 KSAU Motion Införande av logoped - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Införande av en kommunal logoped - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Införande av logoped 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§121 

Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister  
(2021 KS0095) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Beskrivning av ärendet 
I motion till kommunfullmäktige föreslår Stina Isaksson (SD), att kommunfullmäktige ska 
anta följande uttalande 
  
”Den som deltagit i, eller understött terrorism, exempelvis IS, är inte välkommen till Hylte 
kommun. Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot det fria, demokratiska 
samhället och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. 
Hylte kommun kommer att utreda samtliga möjligheter inom lagens ramar, för att förhindra 
och försvåra utbetalning av försörjningsbidrag, hjälp med bostad, vuxenutbildning eller annan 
samhällelig service. Hylte kommun uppmanar samtliga berörda inom kommunen att 
underrätta polis och krisledningsnämnd vid misstanke om deltagande i eller stöd till 
terroristorganisationer. Hylte kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit 
terrorismens offer.” 
  
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 
1. att uppdra samtliga nämnder och styrelser som berörs av uttalandet ovan, att utarbeta 
direktiv som inom lagens ramar förhindrar och/eller försvårar att Hylte kommuns resurser tas 
i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i 
eller stött terrorism. 
2. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och uppmana till att snarast 
forma samt presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för terrorister. 
3. att uppmana samtliga nämnder och styrelser att vid myndighetsutövning där misstanke om 
deltagande och/eller stöd till terrororganisationer föreligger ska beslut om ärendet fattas av 
ansvariga politiker. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 mars 2021, § 40, uppdragit till kommunlednings-
kontoret att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Kommunledningskontoret framför att samtliga delar av kommunens verksamhet som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter omfattas av likhetsprincipen och objektivitetsprincipen som 
är grundlagsreglerade genom regeringsformens (1974:152) 1 kapitel 9 §. 
Bägge dessa principer ger uttryck för principen om allas likhet inför lagen. Mer precist 
innebär de ett hinder för att i rättsskipning och förvaltning göra skillnad mellan individer 
utöver vad som kan följa av gällande rättsregler. Och enligt i regeringsformen 1 kap. 1 § ska 
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den offentliga makten utövas under lagarna. Samma principer finns vidare förankrade i 5 § 
förvaltningslagen (2017:900) där det också framgår att en myndighet får endast vidta åtgärder 
som har stöd i rättsordningen. 
Rörande den kommunala och regionala förvaltningen specifikt måste även beaktas 
likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) som särskilt reglerar 
likabehandling mellan kommunmedlemmar respektive regionmedlemmar. 
  
De grundläggande rättsliga principerna ovan utgör ett hinder för att, på sådant sätt som i 
motionen föreslagits, förhindra och/eller försvåra för eventuella insatser eller bistånd till 
personer med koppling till IS eller annan terrorism utan uttryckligt lagstöd för sådana 
åtgärder. 
  
Kommunledningskontoret föreslår därför ett avslag på motionen vad det gäller förslag till 
uttalande och första att-satsen. 
  
Vad det avser tredje att-satsen så föreslår kommunledningskontoret ett avslag. Avgränsningen 
kring vad som delegeras till tjänstepersoner blir svår att avgöra om delegeringsordningen ska 
innehålla begrepp såsom ”misstanke om deltagande och/eller stöd till terrororganisationer 
föreligger”. Vidare ligger en sådan delegering inte heller i linje med vad som redovisats ovan. 
  
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut avseende andra att-satsen d.v.s. om 
kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen om lagändring. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående uttalande återvändande IS-terrorister 
 §40 KSAU Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på rem 
 Tjänsteskrivelse Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Uttalande återvändande IS-terrorister 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen avseende förslag till 
uttalande, första att-satsen samt tredje att-satsen. 
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut avseende andra att-satsen. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att hela motionen avslås med instämmande av Anna Roos (C), Lisa 
Mogren (V) och Tommy Edenholm (KV). 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
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§122 

Hjärtstartare  
(2018 KS0426) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
- att ärendet och finansieringen hänskjuts till REP-beredningen. 
- att kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera så att förslaget innefattar samtliga 
sex tätorter i kommunen. 
- att undersöka möjlighet att med föreningar, företag,  kyrkor med flera samarbeta kring att 
tillgängliggöra redan befintliga hjärtstartare dygnet runt i hela Hylte kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Ewa Gunnarsson (SD) lämnade den 12 november 2018 in en motion i vilken föreslås: 
- att skyndsamt se över hur man på ett bättre sätt kan tillgängliggöra hjärtstartare för 
allmänheten, genom att se till så att det finns hjärtstartare tillgängliga hela dygnet, samt sätta 
upp tydliga skyltar med text/bilder så att alla oavsett språk ska kunna förstå vad skylten avser. 
  
Vid behov av akut vård i väntan på ambulans är tiden det mest kritiska. Räddningstjänsten är 
en aktör som många gånger kan vara snabbt på plats och hjälpa en individ innan ambulansen 
kommer till platsen. Men eftersom tiden är en kritisk variabel vid hjärtstopp behöver det 
finnas fler alternativ till att rädda liv. Att placera ut hjärtstartare som är tillgängliga dygnet 
runt på strategiska platser i kommunens olika samhällen ökar chansen till att rädda liv vid ett 
plötsligt hjärtstopp. Detta ökar också tryggheten och säkerheten för den som bor eller vistas i 
Hylte kommun och lever upp till Hylte kommuns vision 2040 om människan och familjen i 
centrum. 
  
Räddningstjänsten har tittat på tre platser som förslag att sätta upp vädertåliga skåp med 
hjärtstartare. Platserna är i Hyltebruk utanför Kontaktcenter, Torups vårdcentral och i 
Unnaryd på Torget 1. Vårdcentralen i Torup är Region Hallands byggnad, medgivande om att 
få sätta upp skåp med hjärtstartare på platsen är klart. 
  
Kommunfullmäktige har beslutat bifall på motion om hjärtstartare (2018 KS0426) men det 
finns ingen budget för att kunna placera ut vädertåliga skåp med hjärtstartare som är 
tillgängliga dygnet.  
  
För att kunna köpa och installera vädertåliga skåp med hjärtstartare beräknas till en total 
kostnad på 100 000 kronor.  
  
Driftbudget och ansvarig att utföra tillsyn och underhåll finns inte. Årlig driftkostnad och 
underhåll beräknas till 15 000 kronor. 
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Räddningstjänsten kan tänkas att ta på sig ansvaret att sköta tillsyn och underhåll av de tre 
vädertåliga skåp med hjärtstartare på dessa platser. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående hjärtstartare 
 §98 KF Svar på motion om hjärtstartare 
 Tjänsteskrivelse motion om hjärtstartare – remiss räddningstjänsten 
 §33 SBN Motion om hjärtstartare - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion om hjärtstartare 
 §28 KSAU Motion om hjärtstartare - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion om hjärtstartare, på remiss 
 §139 KF Inkomna motioner 
 Motion om hjärtstartare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 
 
- att skjuta till medel på 100 000 kronor till vädertåliga skåp med hjärtstartare. 
- att skjuta till medel på 15 000 kronor med årlig PKV uppräkning, Prisindex för kommunal 
verksamhet, för att kunna sköta tillsyn och underhåll på de aktuella platserna. 
- att ge ansvaret till räddningstjänsten att sköta tillsyn och underhåll av de tre vädertåliga skåp 
med hjärtstartare. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet och finansieringen hänskjuts till REP-beredningen samt 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera så att förslaget innefattar samtliga 
sex tätorter i kommunen. 
  
Anna Roos (C) yrkar att undersöka möjlighet att med föreningar, företag,  kyrkor med flera 
samarbeta kring att tillgängliggöra redan befintliga hjärtstartare dygnet runt i hela Hylte 
kommun.  
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquist yrkande. 
Stina Isaksson (SD), Lisa Mogren (V) samt Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till både 
Ronny Löfquist och Anna Roos yrkanden. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Roos yrkande. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 

23 (52)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-17  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§123 

Valdistrikt inför valen 2022  
(2021 KS0227) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föreslå 
Länsstyrelsen i Hallands län att valdistrikten i Hylte kommun inte ska förändras inför valen 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade inför valen 2018 att göra förändringar av valdistrikten i 
kommunen, genom att gå från 7 valdistrikt till 8 valdistrikt samt göra mindre förändringar av 
gränserna för valdistrikten. Nu behöver kommunfullmäktige besluta hur valdistrikten ska se ut 
vid valen 2022.  
  
Kommunledningskontoret har tittat på statistik från Valmyndigheten över antal 
röstberättigande i kommunen, som myndigheten släppte i mars 2021. Jämfört med 2018:års 
siffror har vissa distrikt ökat och vissa har minskat, men inte så mycket så att 
kommunledningskontoret tycker att det behöver ändras något eftersom antalet fortfarande 
ligger inom de gränser som nämns i vallagen. I 4 kap 17 § vallagen anges att ett valdistrikt ska 
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.  
  
Några av kommunens valdistrikt hamnar i dagsläget under gränsen på 1000 röstberättigande, 
men att dela upp dessa valdistrikt skulle leda till att andra valdistrikt hade riskerat bli för stora 
eller att valdistrikten hade blivit orationellt utformade utifrån den röstberättigande väg till 
vallokalen eller vilka områden i kommunen som valdistrikten skulle innefatta, något som inte 
rekommenderas av valmyndigheten.  
  
Kommunen ska informera länsstyrelsen om sitt förslag kring valdistrikten senast 1 oktober, så 
att länsstyrelsen kan besluta om dem senast 1 december 2021.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse valdistrikt inför valen 2022 
 §3 VN Valdistrikt inför valen 2022 
 Karta valdistrikt inför valet 2022 
 Statistik antal kommunalt röstberättigande 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen i Hallands län att 
valdistrikten i Hylte kommun inte ska förändras inför valen 2022.  
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Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till valnämndens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§124 

Valkretsar inför valen 2022  
(2021 KS0197) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hylte 
kommun inte ska delas in i valkretsar vid valen 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Det är val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige i september 2022. 
Kommunfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om indelningen i valkretsar inför 
valet till kommunfullmäktige. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen. Med 
anledning av detta har Länsstyrelsen i Halland län skickat en skrivelse till Hylte kommun om 
att senast 1 oktober 2021 informera länsstyrelsen om det planeras några förändringar.  
  
Av 4 kap. 11 § vallagen (2005:837), VL, framgår att kommunen, vid val till 
kommunfullmäktige, är en enda valkrets om inte något annat följer av 12 §. En kommun som 
har färre än 36 000 röstberättigade får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl 
för detta.  
  
Hylte kommun har, enligt Valmyndighetens statistik per den 1 mars 2021, 8094 personer som 
är röstberättigande i kommunen. Det behövs därför särskilda skäl för en valkretsindelning.  
  
Hylte kommun var inte vid valet 2018 indelade i valkretsar. Kommunledningskontoret ser inte 
att det finns särskilda skäl för att dela in kommunen i valkretsar inför valet 2022.  
  
Delas kommunen in i valkretsar fördelas mandaten i fullmäktige mellan valkretsarna. Delas 
kommunen in i valkretsar fördelas mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en 
enda valkrets mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. I en kommun 
som är 
indelad i två eller flera valkretsar fördelas mandaten mellan partier som fått minst 3 procent 
av 
rösterna i kommunen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Beslut om valkretsindelning inför valen 2022 
 §2 VN Valkretsar inför valen 2022 
 Översyn av valkrets- och valdistriktsindelning inför valet 2022 Dnr: 201-3661-21 
 Röstberättigade per valdistrikt Hylte kommun 
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Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hylte kommun inte ska delas in i 
valkretsar vid valen 2022.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§125 

Revidering internkontroll  
(2021 KS0269) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad policy för intern kontroll 
samt reviderade riktlinjer för intern kontroll. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på reviderad policy och reviderade riktlinjer för intern kontroll har tagits fram med 
anledning av ändrat årshjul för kommunens resultat och ekonomiska plan. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Revidering intern kontroll 
 Riktlinjer för intern kontroll - reviderad 
 Policy för intern kontroll - reviderad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad policy för intern kontroll 
samt reviderade riktlinjer för intern kontroll. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§126 

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 5 
månader  
(2021 KS0001) 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunens resultat för 2021 beräknas uppgå till -4,8 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs 
främst av Omsorgsnämndens merkostnader till följd av Covid-19, av tillkomna externa 
placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt av 
nytillkomna ärenden och utökade omsorgsbehov inom personlig assistans. 
 
I bokslut 2020 beslutade Kommunfullmäktige om en reservering på 5 mnkr för att möjliggöra 
uppskjutna åtaganden. I prognosen förutsätts att dessa medel kommer att användas under 
2021 och ingår i prognosen. 
 
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,8 mnkr.  
 
Under 2020 förändrades kommunens likvida medel med 37 mnkr från 15 mnkr till 52 mnkr. 
Kommunens utökade kassa berodde dels på 2020 års resultat samt på nyupptagna lån. Under 
2021 förväntas likviditetsnivån minska med 56,3 mnkr till – 4,3 mnkr vilket härleds till det 
prognostiserade resultatet och investeringsvolymen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader 
 Prognos 2021 Hylte kommun efter 5 månader - Ekonomisk rapport 
 §61 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos 

efter 5 månader 
 Tjänsteskrivelse prognos efter fem månader 
 §55 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos efter 5 

månader 
 Prognos BUN 2021 efter 5 månader  - ekonomisk analys 
 Prognos BUN 2021 efter 5 månader -Räkenskaper 
 §44 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 5 månader 
 Prognos SBN Drift Avfallshantering efter fem månader 
 Prognos SBN Drift efter fem månader 
 Prognos SBN Drift Vatten och avlopp efter fem månader 
 Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fem månader 
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 Prognos SBN Investeringar efter fem månader 
 Prognos SBN Investeringar Vatten och avlopp efter fem månader 
 §50 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 
 Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§127 

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 
5 månader  
(2021 KS0002) 

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

Beskrivning av ärendet 
Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en 
negativ avvikelse på 200 tkr. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 
1 500 tkr där att antalet resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal 
jämfört med motsvarande period 2020. Prognosen för fördelad gemensam verksamhet visar 
en positiv budgetavvikelse på 1 300 tkr vilket främst förklaras av ett nytt telefoniavtal med 
lägre kostnad, vakanser och frånvaro under våren, samt av minskade kostnader för 
medarbetarveckan, friskvårdsbidrag, kurser och konferenser till följd av pandemin.  
  
I bokslut 2020 avsattes 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida 
skuld avseende Covid-19. Dessa medel har inte fördelats till nämnderna.  
  
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 700 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.  
  
Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 312 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse mot budget på 67 092 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats 
med 71 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 42 550 tkr är tilläggs-
budget för markförvärv och exploatering, ombyggnation av Torups skola och rivning av 
gamla Örnaskolans lågstadium.  
  
Den positiva avvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (investeringsprojekten 
som ingår i Hylte rustar för framtiden) och markförvärv och exploatering.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 5 månader 
 Prognos KS 2021 efter 5 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos KS efter 5 månader - drift 
 Prognos KS efter 5 månader - investeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

31 (52)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-17  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§128 

Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos 
efter 5 månader  
(2021 KS0003) 

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

Beskrivning av ärendet 
Efter 5 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 130 tkr för 
2021 vilket motsvarar 1 procent i avvikelse.  
  
Efter 5 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 286 tkr under 
2021. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 31 tkr.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 5 månader 
 Prognos RN efter 5 månader - ärendebeskrivning 
 Prognos RN efter 5 månader - drift 
 Prognos RN efter 5 månader - investeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomi 
 

Paragrafen är justerad 
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§129 

Begäran om tilläggsanslag - RiB (Avtal för räddningspersonal i 
beredskap)  
(2021 KS0308) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka Räddningsnämndens budget med 228 000 kr samt att 
finansiera utökningen inom ramen för kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet 
Avtalsförhandling för räddningstjänst i beredskap innebär en uppräkning av avtalet med 3,8%. 
Avtalet räknades upp med 3,8% från 1 maj till 30 april 2022. Räddningstjänsten 
kompenserades med 1,8%. Tidigare har ökade kostnader för deltidsanställda beräknas rymma 
inom budget men nu när eftersläpande utbildningar till följd av pandemin börjar komma igång 
och genera kostnader ändras förutsättningarna. Löneökningen för 2021 beräknas bli 228 000 
kr. 

Handlingar i ärendet 
 Lönekompensation för räddningstjänst i beredskap - RIB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka Räddningsnämndens budget med 228 000 kr samt att 
finansiera utökningen inom ramen för kommunstyrelsens reserv. 
 

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§130 

Bidragsansökan MHF-gården Unnaryd, Södra västbo MHF  
(2021 KS0222) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Södra Västbo MHF bidrag på 30 tkr för renovering av 
MHF- gården i Unnaryd. 
  
Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Södra Västbo MHF ansöker om ekonomiskt bidrag för renoveringsarbete på MHF-gården i 
Unnaryd.  
De rustika utrymmena i ladugården används vid läger för omklädning, lager och vid sämre 
väder. 
  
Under sommaren 2021 har renovering av vindskivor och takutsprång på nästan hela 
Ladugården utförts. När byggställningarna fanns på plats målades även gavlarna röda.  
  
Renoveringen genomfördes denna sommar då ladugårdens sommarläger är inställt i år på 
grund av rådande Pandemi. 
  
Södra Västbo MHF söker bidrag på 31 645,5 kr, enligt bifogad faktura, med beaktande att 
utfört arbete av målning på vindskivor och gavlar samt kostnad för rödfärg ligger utanför 
fakturan. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Ansökan om bidrag för renovering av MHF- gården i Unnaryd 
 Södra Västbo MHF - Bidragsansökan MHF-gården Unnaryd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Södra Västbo MHF bidrag på 30 tkr för renovering av 
MHF- gården i Unnaryd. 
  
Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§131 

Begäran om medel - Belysningsanläggningen i Skateparken  
(2021 KS0268) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 70 tkr från 
kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet 
2019 anlades en skatepark vid Forum i Hyltebruk på initiativ av Hylte Skateparkförening. 
Skateparken finansierades genom medel från Allmänna arvsfonden men även kommunen 
bidrog med medel till byggnationen och har också upplåtit mark till föreningen genom ett 
arrendeavtal. Anläggningen slutbesiktigades under 2020 utan anmärkningar på elen. 
  
Kommunen har i efterhand fått ansvar för belysningsanläggningen och har låtit besiktiga 
anläggningen utifrån ett elsäkerhetsperspektiv. Besiktningen dömer ut anläggningen av 
elsäkerhetsskäl visar på ett antal brister som måste åtgärdas för att upprätthålla säkerheten i 
området. Åtgärderna uppskattas till 70 tkr. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Medel till Skateparken 
 §36 SBN Begäran om medel - Belysningsanläggningen i Skateparken 
 Tjänsteskrivelse - Belysningsanläggning i Skateparken 
 Skatepark besiktning 
 Avtal Hylte Skateparkförening 2021 
 Skötselinstruktionen gällande Hylte Skatepark MARK och VA 
 Gränsdragningslista skateparken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 70 tkr från 
kommunstyrelsens reserv. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
  
  
Ajournering: 08:45 - 09:00 
 

Paragrafen är justerad 
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§132 

Omlastningsyta Borabo - slutredovisning  
(2021 KS0083) 

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

Beskrivning av ärendet 
Vid årsskiftet 2020/21 övergick ansvaret för Borabo deponi till Stora Enso. I samband med 
övertaget kunde inte kommunen använda befintlig omlastningsyta. En ny omlastningsyta har 
färdigställts inom beräknad tid och utgiften för färdigställandet har rymts inom den budget 
som kommunfullmäktige beslutat om. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om slutredovisningen som bifogas till detta beslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - omlastningsytan Borabo, slutredovisning 
 §54 SBN Slutredovisning omlastningsyta Borabo 
 Tjänsteskrivelse - Slutredovisning omlastningsyta Borabo 
 Presentation omlastningsyta Borabo 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av 
omlastningsytan Borabo. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§133 

Förste insatsperson - Unnaryd  
(2021 KS0281) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Första insatsperson (FIP) införs i Unnaryd, samt att eventuell 
finansiering beslutas vid prognosen efter 9 månader. 

Beskrivning av ärendet 
När räddningstjänsten larmas gäller det att vara på plats så snabbt som möjligt. Händelserna 
som föranlett larmen kan vara olika men det samtliga har gemensamt är att tiden är kritisk. 
Räddningstjänsten tjänar många livsviktiga minuter på att använda sig av ”FIP”, Första Insats 
Person.  
  
Att använda FIP är ett bra sätt att öka servicen till kommunens invånare med snabb hjälp vid 
olycka eller brand. Detta ökar också tryggheten och säkerheten för den som bor eller vistas i 
Hylte kommun och lever således upp till Hylte kommuns vision 2040 om människan och 
familjen i centrum. 
  
Detta ger även ökade möjligheter att kunna förbättra responstiden för räddningstjänsten samt 
nyckeltal KF22 ”andel % som får hjälp inom 20 minuter”. 
  
På grund av kraven på responstid har Unnaryd en egen deltidsstation som brandmännen utgår 
ifrån när det går larm i kommunens östra delar. Eftersom brandbilarna ska rulla ifrån stationen 
senast fem minuter efter larmet gått och insatsledaren ska komma från Hyltebruk, är det i 
Unnaryd som det initialt finns en stor fördel med FIP. Genom att ha en FIP i Unnaryd kan 
responstiden på larm minska med minst tre minuter vilket som nämnt är värdefulla minuter i 
en akutsituation och kan göra skillnad på liv och död. Därför föreslås att införa FIP i Unnaryd 
och att det vid behov tillskjuts medel från kommunstyrelsens reserv för utbildningskostnader. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Första insatsperson - Unnaryd 
 Ärendebeskrivning - Första insatsperson Unnaryd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
- att införa Första insatsperson (FIP) i Unnaryd 
- att vid behov tillskjuta medel från kommunstyrelsens reserv för att kunna utbilda 6–7 
brandmän i FIP konceptet, 80 000 kr. 
- att vid behov tillskjuta medel från kommunstyrelsens reserv för fortsatt löpande 
utbildningskostnader, 10 000 kr per år. 
 

38 (52)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-17  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att Första insatsperson (FIP) införs i Unnaryd, samt att eventuell 
finansiering beslutas vid prognosen efter 9 månader. 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquist yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§134 

Utredning av framtida behov av boendeformer inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområden  
(2018 KS0400) 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och beslutar att bjuda in omsorgschefen för 
information till kommunstyrelsen inför beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Även om de som är äldre idag är blir allt friskare och kan klara sig självständigt allt högre upp 
i åldrarna, så ökar andelen som är äldre och i behov av omsorg i Hylte kommun såsom i 
övriga riket. Och idag finns möjlighet till flera olika boendeformer för äldre. För att kunna 
möta framtidens behov av efterfrågan av boenden och en äldreomsorg av god kvalitet behöver 
Hylte kommun genomföra en förstudie som ett första steg i en utredning om framtida behov 
av boendeformer för äldre.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 mars 2019, KSAU §93, att bordlägga en 
begäran från omsorgsnämnden om 400 000 kr för en utredning av framtida behov av 
boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Det rörde sig då om särskilt 
boende för äldre, särskilda boende inom socialpsykiatrin samt boendeformer inom LSS. 
  
Kommunstyrelsen gav sedan den 9 april 2019, KS §92, kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett utredningsdirektiv, avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. En fastighetsstrateg skulle få i uppdrag 
att titta på en kommunövergripande strategi för lokalförsörjning.  
  
Kommunledningskontoret ser nu ett behov av att förändra och avgränsa uppdraget. Det är 
angeläget att en förstudie kan påbörjas rörande boendeformer för äldre. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Förstudie - framtida boendeformer för äldre 
 §92 KS Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 
 §93 KSAU Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområden 
 §62 ON Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med omsorgskontoret 
ta fram en förstudie som klargör avgränsningar, tidplan och kostnad för en utredning av 
framtida behov av boendeformer för äldre. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§135 

Digital justering  
(2021 KS0241) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till digital 
justering och arbeta fram underlag för att kunna införa digital justering av protokoll. 
Inriktningen ska vara att samtliga politiska instanser inför digital justering. 

Beskrivning av ärendet 
Det har väckt önskemål från förtroendevalda att det ska finnas möjlighet till digital signering 
av protokoll. Kanslienheten på kommunledningskontoret gav bland annat en presentation i 
ämnet på kommunstyrelsens sammanträde 8 juni 2021. 
  
Kanslienheten konstaterade inför presentationen för kommunstyrelsen att det krävs ändringar 
i nämndernas reglementen för att införa digital signering. Kanslienheten behöver också titta 
vidare på hur det praktiskt ska gå till, t.ex. vilket system för digital justering som ska 
användas och hur det ska bevaras efter signering.  
  
Kanslienheten föreslår därför att enheten får ett uppdrag att mer ingående utreda 
möjligheterna till digital justering och arbeta fram de underlag som krävs för att införa digital 
justering av protokoll.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om införande av digital justering 
 §106 KS Information och rapporter 
 §103 KS Digital votering och digital justering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till digital 
justering och arbeta fram underlag för att kunna införa digital justering av protokoll. 
Inriktningen ska vara att samtliga politiska instanser inför digital justering.  
 

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

Beslutet skickas till  
Kanslienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§136 

Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... 
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial  
(2021 KS0277) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att svara på remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Remissen kom in under semestertider och ska vara besvarad senast 30/9. Det är därför 
lämpligast att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara den 
till den 14/9.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse 
 Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat 

källmaterial 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att svara på remissen. 
 

Beslutet skickas till  
Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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§137 

Remissvar - Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads 
kommun  
(2021 KS0260) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns Plan för olycksförebyggande 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på Halmstads kommuns Plan för 
olycksförebyggande verksamhet. 

Handlingar i ärendet 
 Remissvar - Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun 
 Remissmissiv - Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun 
 Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun - på remiss 

Förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns Plan för olycksförebyggande 
verksamhet. 
 

Beslutet skickas till  
Halmstads kommun 
 

Paragrafen är justerad 
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§138 

Yttrande - Samråd gällande riskhanteringsplan för Halmstad enligt 
Översvämningsdirektivet.  
(2021 KS0267) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns riskhanteringsplan för Halmstads 
tätort enligt Översvämningsdirektivet. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedda att lämna synpunkter på Halmstads kommuns 
riskhanteringsplan för Halmstads tätort enligt Översvämningsdirektivet. 

Handlingar i ärendet 
 Yttrande - Samråd om riskhanteringsplan för Halmstads tätort enligt 

översvämningsdirektivet 
 Missiv - Samråd gällande riskhanteringsplan för Halmstad enligt 

Översvämningsdirektivet. 
 Remiss - Riskhanteringsplan för Halmstad enligt Översvämningsdirektivet. Dnr. 2901-

2020 
 Strategisk miljöbedömning - riskhanteringsplan Halmstads tätort 
 Bilaga 2 - Mål- och åtgärdstabell 

Förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns riskhanteringsplan för Halmstads 
tätort enligt Översvämningsdirektivet. 
 

Beslutet skickas till  
Halmstads kommun 
 

Paragrafen är justerad 

45 (52)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-17  
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§139 

Remissvar - Handlingsplan mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld & förtryck  
(2021 KS0278) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag på handlingsplan med tillägg och ändringar 
som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget har tagits fram i dialog med 
tjänstepersoner inom socialtjänsten i syfte att inventera och kartlägga olika behovs- och 
utvecklingsområden. Förslaget är att handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige och ska 
gälla under perioden 2022 – 2026 samt att en årlig uppföljning av handlingsplanen ska göras.  
 
Kultur- och folkhälsonämnden har godkänt förslaget och beslutade 2021-05-27 § 53, att 
skicka ärendet på remiss till kommunens nämnder och rådgivande organ, samt Hyltebostäder, 
polismyndigheten och lokal nämnd Hylte. Svar ska vara inlämnat till kultur- och 
folkhälsokontoret senast 25 september 2021. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till handlingsplanen och har inga synpunkter på 
förslaget. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & 

förtryck 
 §53 KFN Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2022-2026 
 Tjänsteskrivelse Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2022-2026 
 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-

2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag på handlingsplan och lämnar inga övriga 
synpunkter.  
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar följande ändringar/tillägg: 
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Sidan 4 - Lägg till en punkt under rubriken 1.2 Ansvar  för Kultur och folkhälsonämnden som 
lyder: Samverka med bostadsföretag och polis kring relevanta delar av handlingsplanen. Lägg 
till i samma stycke i punkten om samordnare: Samordnaren representerar Hylte kommun i 
samverkan med Länsstyrelsen och regionala grupper. 
  
Sidan 6 - 3.1 Personer med funktionsnedsättning: Ändra första meningen till:  Personer med 
intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar är mer utsatta för våld än andra 
personer. 
  
Sidan 9 -  Lägg till en punkt: Information kring kvinnofridslinjen och var man kan få hjälp 
som våldsutsatt eller våldsutövare ska finnas på strategiska platser i kommunens alla 
verksamheter exempelvis toaletter och väntrum. 
  
Sidan 10 - 2. Skydd och stöd. Andra stycket, andra meningen. Strategiskt placerade affischer 
och broschyrer i alla kommunens verksamheter kan spela stor roll för en våldsutsatt. 
  
Sidan 10 -  Lägg till en punkt: Barn och ungdomar som placeras med sin förälder i skyddat 
boende har rätt att bli sedda och hörda genom att vara en egen part. De har rätt till skolgång 
och stöd efter sina behov. 
  
Sidan 11 -  4. Kunskap och kompetens. Infoga ett stycke om att  Hylte kommuns medarbetare 
ska ha kunskap om rutiner kring kommunens arbete med våldsutsatta, våldsutövare och barn 
som upplevt våld och veta vart man ska vända sig när man misstänker eller får information 
om att någon är i behov av stöd.  
  
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Anna Roos yrkande. 
  
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§140 

Remissvar av promemorian Skärpta straff för knivbrott  
(2021 KS0250) 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
komplettera yttrandet till kommunstyrelsen med synpunkterna som framkom på dagens 
sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian ”Skärpta straff för 
knivbrott” och de förslag till lagändringar som presenteras i den.  
  
De lagändringar som föreslås innebär i huvudsak att: 
- maximistraffet för brott mot knivlagen av normalgraden höjs från sex månaders fängelse till 
ett års fängelse,  
- minimistraffet för grovt brott ändras till minst sex månaders fängelse, 
- maximistraffet för grovt brott höjs från ett års fängelse till två års fängelse, och  
- särskilda bedömningsgrunder föreskrivs för att avgöra när brottet ska anses vara grovt.  
  
Syftet med de föreslagna ändringarna är bl.a. att straffskalan, dvs. den nedre och övre gräns 
lagen anger som påföljd för ett brott, för brott mot knivlagen inte ska vara för mild i 
jämförelse med våldsbrott som t.ex. grov misshandel, grovt olaga tvång och grovt rån.  
  
Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och folkhälsokontoret skrivit ett 
förslag till remissvar med synpunkter på de föreslagna ändringarna. Förslaget finns som 
bilaga till denna tjänsteskrivelse. Den huvudsakliga synpunkten är att den konsekvensanalys 
som gjorts av förslagets förväntade effekter för kommunernas kostnader är bristfällig. Detta 
eftersom häktning av barn- och unga kan komma att ske i fler fall, kommunerna kan få ansvar 
för verkställighet av ungdomspåföljder i fler fall och antalet SiS-placeringar kan öka. Dessa 
konsekvenser kan medföra ökade kostnader för kommunerna. Därutöver saknar promemorian 
en barnkonsekvensanalys, trots att en sådan borde gjorts.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Remissvar på promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar det bilagda remissvaret som sitt eget och översänder det till 
Justitiedepartementet. 
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Beslutet skickas till  
Justitiedepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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§141 

Remissvar - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.  
(2021 KS0288) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka betänkandet, SOU 2021:38, på remiss till 
ledamöterna i det lokala brottsförebyggande rådet och till ledamöterna i folkhälsorådet, med 
den redaktionella ändringen att synpunkter på förslaget skall lämnas in till 
kommunledningskontoret senast den 7 september 2021.  
  
Kommunledningskontoret får därefter i uppdrag att ta fram ett förslag på ett gemensamt 
remissvar för Hylte kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Som en del av regeringens 34-punktprogram mot gängkriminalitet har 
ordningsvaktsutredningen fått i uppdrag att undersöka möjligheten till en modernisering av 
regelverket för ordningsvakter. Utredningen har resulterat i SOU 2021:38 varpå Hylte 
kommun blivit utvald som remissinstans.  
  
Den föreslagna lagstiftningen möjliggör en mer flexibel användning av ordningsvakter, bland 
annat som ett brottsförebyggande/trygghetsskapande element ute i kommunerna. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar 
betänkandet på internremiss till det lokala brottsförebyggande rådet och till folkhälsorådet. 
  
Remissvar skall vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 8 oktober 2021. Med 
beaktande av detta och kommande sammanträdestider föreslår kommunledningskontoret att 
remissen riktas direkt till rådens ledamöter med senaste svarstid den 31 augusti för att sedan 
sammanställas av kommunledningskontoret inför kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 28 september och kommunstyrelsen den 5 oktober.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 
 Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka betänkandet, SOU 2021:38, på remiss till 
ledamöterna i det lokala brottsförebyggande rådet och till ledamöterna i folkhälsorådet.  
  
Synpunkter på förslaget skall lämnas in till kommunledningskontoret senast den 31 augusti 
2021.  
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Kommunledningskontoret får därefter i uppdrag att ta fram ett förslag på ett gemensamt 
remissvar för Hylte kommun.  
 

Beslutet skickas till  
Ledamöterna i det lokala brottsförebyggande rådet. 
Ledamöterna i folkhälsorådet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§142 

Ansökan klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan  
(2021 KS0175) 

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bevilja 6 000 kronor till Kråkbergsskolan. 

Beskrivning av ärendet 
Två lärare från Kråkbergsskolan årskurs 1-2 ansöker om medel ur 
klimatkompensationsfonden för att möjliggöra en resa till Femsjö naturskola med tema natur 
och klimat. 
  
Nedan är ett utdrag ur deras ansökan. 
  
Vi har under läsåret arbetat mycket med både området näringskedjor, vattnets kretslopp, en 
växts olika delar samt vad som behövs för att hålla vid den biologiska mångfald som finns 
runtomkring oss.  
  
Att bo mitt i samhället, främst i ett område som omges av fabrik och lägenhetsområden samt 
att ha en härkomst från ett främmande land, innebär ofta att man inte har samma möjlighet 
att ta sig ut i skog och mark och ta del av den fina natur vi har. Får man inte den möjligheten 
blir det svårare att ta till sig den information som ges i skolan. Vi i skolan gör vårt bästa med 
att bidra med informationen, men får man inte in det i ett sammanhang, får man aldrig 
uppleva naturen på nära håll, blir det svårt att se helheten. 
  
Vi har försökt åka ut till Femsjö naturskola en gång varje år. Här arbetar vi med olika teman 
som fotosyntesen, växters kretslopp, näringskedjor osv. Allt det som berör vår natur och vårt 
klimat.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - ansökan om klimatkompensation Kråkbergsskolan 
 Ansökan klimatkompensationsfonden, Kråkbergsskolan Hyltebruk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bevilja 6 000 kronor till Kråkbergsskolan. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Kråkbergsskolans ansökan med instämmande av Anna 
Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V). 
 

Paragrafen är justerad 
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