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Sammanträdesdatum 2021-08-31   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan/Digital kl. 08:00-11:30 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt), 

Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) 
(Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt), 
Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C) (Digitalt), Nina Larsson (S) 
(Digitalt)  ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD) (Digitalt), Malin 
Thydén-Kärrman (S) (Digitalt)  ersätter Krister Mattsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV) (Digitalt) 

Bo Wahlén (V) (Digitalt) 
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt) 
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef, digitalt) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Jörgen Lövgren (tf omsorgschef, digitalt) §122 
Magnus Åman  (räddningschef, digitalt) §122 
Camilla Johansson (näringslivsansvarig, digitalt) §122 

  
Utses att justera Tommy Edenholm (KV) 

Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§120-153 
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ÄRENDELISTA 
§120 Val av justerare 

§121 Godkännande av ärendelista 

§122 Information och rapporter 

§123 Meddelanden 2021 

§124 Delegeringsredovisning 2021 

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

§126 Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel 

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

§128 Svar på motion - Införande av logoped 

§129 Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister 

§130 Hjärtstartare 

§131 Valdistrikt inför valen 2022 

§132 Valkretsar inför valen 2022 

§133 Revidering internkontroll 

§134 Omlastningsyta Borabo - slutredovisning 

§135 Handlingsplan - Förorenade områden 

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

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

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

§139 Begäran om tilläggsanslag - RiB (Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap) 

§140 Bidragsansökan MHF-gården Unnaryd, Södra västbo MHF 

§141 Begäran om medel - Belysningsanläggningen i Skateparken 

§142 Förste insatsperson - Unnaryd 

§143 Säkerhetsskyddschef Hylte kommun 

§144 Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 

§145 Digital justering 

§146 Detaljplan Landeryds skola 

§147 Remissvar - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad 

§148 Remissvar -  Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad 
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§149 Remissvar av promemorian - Skärpta straff för knivbrott 

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

§151 Remissvar - Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun 

§152 Yttrande - Samråd gällande riskhanteringsplan för Halmstad enligt 
Översvämningsdirektivet. 

§153 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
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§120 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tommy Edenholm (KV) och Anna Roos (C) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§121 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§122 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Framtida bostadsformer - omsorgsnämnden 
Emma Gröndahl, kommunchef, informerade om bakgrunden kring ärendet som är ett gammalt 
beslut gällande omsorgsnämndens önskan att ta fram ett beslutsunderlag för de framtida 
behovet av olika boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhet. 
  
Jörgen Lövgren, tf omsorgschef, informerade om uppdraget att en förstudie behöver göras 
kring de äldre och de behov som finns där. Initialt behöver man inrikta sig på boendeformer 
för äldre, och titta på övriga boende inom omsorgsnämndens verksamhet i steg två, för att 
mäkta med. Tanken är att det ska tas ett helhetsgrepp kring alla kommunens boende i ett 
senare skede. 
  
Uppsiktsplikt genom samråd 
Jenny Hagesjö, kanslichef, informerade om kommunens krav på att fullgöra uppsiktsplikten 
enligt kommunallagen. Detta gör vi genom samråd, som är en del av uppsiktsplikten, mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år.  
  
Tema räddningstjänsten 
Eftersom kommunstyrelsen tillika är räddningsnämnd gjordes en lägesavstämning med tema 
räddningstjänsten. Magnus Åman, räddningschef, informerade om räddningstjänstens 
verksamhet vad det gäller kris- och beredskapsfrågor, förebyggande verksamhet, tillsyn, 
rådgivning samt informerade om den reviderade Lagen om skydd mot olyckor. 
  
Slutrapport - Stråkutredningen 
Camilla Johansson, näringslivsansvarig, informerade om slutrapporten gällande 
stråkutredningen som gjorts i samarbete mellan Region Halland, Halmstad kommun, Hylte 
kommun och konsultbyrån SWECO som konsultstöd. Man har tittat på stråket Hyltebruk - 
Halmstad. 
  
Ajournering 10:20 - 10:30. 
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Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 31 augusti 

Paragrafen är justerad 
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§123 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

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

Handlingar i ärendet 
 Protokoll - Kommunfullmäktige 2021-06-22 
 Protokoll - Stiftelsen Hyltebostärder 2021-06-17 
 Delårsrapport - Nämnden för överförmyndare i samverkan 
 Anslag protokoll - Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-06-15 
 Anslag protokoll - Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021-05-20 
 Protokoll - Samordningsförbundet 2021-05-07 
 Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin - EY 
 Kollektivtrafikplan 2022 – 2024 
 Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 
 Samrådsyttrande över planer på ny vindkraftspark, Sällebråten i Ljungby kommun 
 Migrationsverket informerar - uppsagda lägenheter Hylte kommun 
 Ej utnytjat anslag Bonadsmuseet Unnaryd 

Paragrafen är justerad 
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§124 

Delegeringsredovisning 2021  
(2021 KS0051) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut och godkänner dessa. 

Handlingar i ärendet 
 Delegeringsbeslut - Ersättning för höga sjuklönekostnader 
 Delegeringsbeslut anställningar maj 2021 
 Delegeringsbeslut anställningar juni 2021 

Paragrafen är justerad 
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§125 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
 §117 KSAU Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens 

webbplats 
 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 
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 Motion tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats 

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

Paragrafen är justerad 
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§126 

Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel  
(2020 KS0399) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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.  
  
Samhällsbyggnadskontoret anser att de administrativa kostnaderna för upphandling och 
kontroll av entreprenörer överstiger de eventuella vinster man kan förvänta sig vid de volymer 
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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 
 §118 KSAU Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel 
 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 2020-12-10 
 Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel 

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

Yrkande 
Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till motionen. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Håkan Bengtssons 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 röstar enligt Håkan Bengtssons bifallsyrkande röstar NEJ. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Reservation  
Håkan Bengtsson (C), Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson reserverar sig till förmån för 
Håkan Bengtssons bifallsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §126 
Ärende: Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel,  2020 KS0399 
 
Omröstningslista(or) 
Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande  X  
Stina Isaksson (SD), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Nina Larsson (S), ersättare X   
Johnny Winther (SD), ledamot X   
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare X   
Resultat 8 3 0 
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§127 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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. 

Handlingar i ärendet 
 §119 KSAU Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats 

genom skäktning inom kommunala verksamheter 
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 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§128 

Svar på motion - Införande av logoped  
(2021 KS0097) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
 §120 KSAU Svar på motion - Införande av logoped 
 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§129 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
den offentliga makten utövas under lagarna. Samma principer finns vidare förankrade i 5 § 
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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 
 §121 KSAU Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående uttalande återvändande IS-terrorister 
 §40 KSAU Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Uttalande återvändande IS-terrorister 

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

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande 
av Anna Roos (C). 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutare enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns. 
- Den som röstar för arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 
- Den som röstar för Stina Isakssons bifallsyrkande röstar NEJ. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 9 JA-röster mot 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isaksson 
yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §129 
Ärende: Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister,  2021 KS0095 
 
Omröstningslista(or) 
Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Nina Larsson (S), ersättare X   
Johnny Winther (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare X   
Resultat 9 2 0 
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§130 

Hjärtstartare  
(2018 KS0426) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
- 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.  
- att inkludera de hjärtstartare som finns i kommunens lokaler. 

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 
 §122 KSAU Hjärtstartare 
 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 
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.  
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande av Stina 
Isaksson (SD). 
  
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkande 
att inkludera de hjärtstartare som finns i kommunens lokaler. 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Bengt-Åke Torhalls tilläggsyrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt-Åke Torhalls 
tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt-Åke Torhalls tilläggsyrkande. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§131 

Valdistrikt inför valen 2022  
(2021 KS0227) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
 §123 KSAU Valdistrikt inför valen 2022 
 Tjänsteskrivelse valdistrikt inför valen 2022 
 §3 VN Valdistrikt inför valen 2022 
 Karta valdistrikt inför valet 2022 
 Statistik antal kommunalt röstberättigande 

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

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§132 

Valkretsar inför valen 2022  
(2021 KS0197) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
 §124 KSAU Valkretsar inför valen 2022 
 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen 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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§133 

Revidering internkontroll  
(2021 KS0269) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
 §125 KSAU Revidering internkontroll 
 Tjänsteskrivelse – Revidering intern kontroll 
 Riktlinjer för intern kontroll - reviderad 
 Policy för intern kontroll - reviderad 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets 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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§134 

Omlastningsyta Borabo - slutredovisning  
(2021 KS0083) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 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 
 §132 KSAU Omlastningsyta Borabo - slutredovisning 
 Tjänsteskrivelse - omlastningsytan Borabo, slutredovisning 
 §54 SBN Slutredovisning omlastningsyta Borabo 
 Tjänsteskrivelse - Slutredovisning omlastningsyta Borabo 
 Presentation omlastningsyta Borabo 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§135 

Handlingsplan - Förorenade områden  
(2021 KS0304) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen Handlingsplan för förorenade områden. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta en handlingsplan för förorenade områden 
enligt nedanstående beskrivning och har lämnat ärendet vidare till tillväxtutskottet för fortsatt 
beredning inför antagande i kommunfullmäktige.    
  
Tillsynsmyndigheten över kommunens arbete med förorenade områden är Länsstyrelsen i 
Hallands län. Länsstyrelserna bedömer att det krävs ett mer strategiskt och aktivt arbete av 
kommunerna med de förorenade områden och då särskilt med egeninitierad tillsyn av 
prioriterade förorenade områden (riskklass 1 och 2), för att kunna uppnå det nationella 
miljömålet giftfri miljö. De har också satt upp ett delmål som innebär att alla områden med 
mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade till år 
2050. 
  
Föreliggande handlingsplan har tagits fram i syfte att vara ett vägledande dokument i 
kommunens hantering av arbetet med förorenade områden. Handlingsplanen innehåller mål 
för arbetet, en strategi för hur arbetet ska genomföras och en aktivitetslista som syftar till att 
få fram en prioriteringsordning för i vilken ordning som områden behöver åtgärdas. Vidare 
innebär ett mer strategiskt och aktivt arbete att kunskapen om de prioriterade förorenade 
områdena ökar så att de kan åtgärdas i större utsträckning än idag. Detta medför i sin tur att:  
  

 människors hälsa och miljön skyddas från exponering och spridning av föroreningar,  
 föroreningarna kan hanteras mer effektivt och hållbart i den fysiska planeringen,  
 behovet av resurser och kompetens för arbetet tydliggörs för beslutsfattare. 

  
I Hylte kommun har följande prioriteringsgrunder bedömts vara mest relevanta: 
  

1. Objekt med riskklass 1 
2. Objekt med riskklass 2 
3. Nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare 
4. Objekt som ännu inte är inventerade eller riskklassade 

  
För att kunna nå uppsatta kommunala mål och därmed arbeta aktivt med att nå miljömålet 
giftfri miljö kommer Hylte kommun att arbeta enligt följande strategi.  
  

 Bygg- och miljöenheten ska öka andelen egeninitierad tillsyn jämfört med nuläget. 
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 Kommunens berörda handläggare inom området ska få tillgång till utökad kompetens 
inom förorenade områden.  

 Kommunen ska öka kunskapen om föroreningssituationen för objekt i riskklass 1 och 
2 genom att översiktliga undersökningar utförs för dessa objekt.  

 Kommunen ska inom rimlig tid inventera de objekt som saknar riskklassning. 
 Bygg- och miljöenheten handlägger inkomna anmälningar och annan händelsestyrd 

tillsyn med tillräckliga resurser. 
 Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där kommunen är 

verksamhetsutövare 

Handlingar i ärendet 
 §41 TU Handlingsplan för förorenade områden 
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för förorenade områden 
 §50 SBN Handlingsplan - Förorenade områden 
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan Förorenade områden 
 Handlingsplan för Förorenade områden inkl bilagor 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå att anta föreslagen Handlingsplan för 
förorenade områden. 
 

Protokollsanteckning 
Handlingsplanen kommer att medföra en utökad arbetsbelastning för 
Samhällsbyggnadskontoret om ca 200 timmar. Vi saknar en ekonomisk 
konsekvensbeskrivning i handlingarna, men återremitterar inte ärendet då den ekonomiska 
utökningen behandlas i REP-beredningen. 
  
Håkan Bengtsson (C) och Anna Roos (C) 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§136 

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

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

månader 
 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 
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 Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fem månader 
 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§137 

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

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

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

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§138 

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

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

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

Beslutet skickas till  
Räddningstjänsten 
Ekonomi 
 

Paragrafen är justerad 
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§139 

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

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

beredskap) 
 Lönekompensation för räddningstjänst i beredskap - RIB 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets 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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§140 

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

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 
 §130 KSAU Bidragsansökan MHF-gården Unnaryd, Södra västbo MHF 
 Tjänsteskrivelse – Ansökan om bidrag för renovering av MHF- gården i Unnaryd 
 Södra Västbo MHF - Bidragsansökan MHF-gården Unnaryd 

Förslag till 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. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
 

Paragrafen är justerad 
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§141 

Begäran om medel - Belysningsanläggningen i Skateparken  
(2021 KS0268) 

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 
 §131 KSAU Begäran om medel - Belysningsanläggningen i Skateparken 
 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 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 70 tkr från 
kommunstyrelsens reserv. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
  
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§142 

Förste insatsperson - Unnaryd  
(2021 KS0281) 

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 
 §133 KSAU Förste insatsperson - Unnaryd 
 Tjänsteskrivelse Första insatsperson - Unnaryd 
 Ärendebeskrivning - Första insatsperson Unnaryd 

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

Paragrafen är justerad 
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§143 

Säkerhetsskyddschef Hylte kommun  
(2021 KS0327) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att räddningschefen utses till kommunens säkerhetsskyddschef och 
säkerhetssamordnare utses till biträdande säkerhetsskyddschef. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen tog 2008 (2008 KS0140) beslut om att utse säkerhetssamordnaren till 
säkerhetsskyddschef med räddningschefen som biträdande säkerhetsskyddschef. Sedan dess 
har 
säkerhetsskyddslagen omarbetats och i Säkerhetsskyddsförordning 2018:658 2 kap 1§ går att 
läsa: 
 
”2 § Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, 
finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad 
som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning." 
 
Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef” 
 
Av denna anledning bör beslutet revideras. 

Handlingar i ärendet 
 Säkerhetsskyddschef Hylte kommun 

Paragrafen är justerad 
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§144 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
- att ge 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. 
  
- att kommunstyrelsens beslut från 2019-04-09 §92 upphävs. 

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 
 §134 KSAU Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

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

omsorgsnämndens verksamhetsområde 

48 (65)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-31  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 §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 

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

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsens beslut från 2019-04-09 §92 upphävs. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut med 
instämmande av Stina Isaksson (SD). 
  
Anna Roos (C) yrkar att ge 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, för brukare inom LSS och 
socialpsykiatrin. 
  
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag till 
beslut mot Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns. 
- Den som röstar enligt Ronny Löfquists yrkande röstar JA. 
- Den som röstar enligt Anna Roos yrkande röstar NEJ. 
  
Resultat 
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Anna Roos yrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande att 
beslutet från 2019-04-09 upphävs.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet från 2019-04-09. 
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Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen    
 

Omröstningslista: §144 
Ärende: Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden,  2018 KS0400 
 
Omröstningslista(or) 
Förstudie boende inom hela omsorgsnämndens verksamhet 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande  X  
Stina Isaksson (SD), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Nina Larsson (S), ersättare X   
Johnny Winther (SD), ledamot X   
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare X   
Resultat 8 3 0 
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§145 

Digital justering  
(2021 KS0241) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge 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 
 §135 KSAU Digital justering 
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om införande av digital justering 
 §106 KS Information och rapporter 
 §103 KS Digital votering och digital justering 

Förslag till 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. 
 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§146 

Detaljplan Landeryds skola  
(2021 KS0299) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten 
Linnås 1:9 m.fl. Primärt tillämpas ett utökat förfarande vid detaljplanearbetet, men kan 
komma att ändras till standardförfarande om villkoren för det planförfarandet är tillräckliga. 
  
Detaljplanen planeras antas under 2022.  
  
Kommunstyrelsen föreslås ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planläggningsarbetet för fastigheten del av Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd avseende ny skola i 
Landeryd.  
  
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§ (2010:900). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande ny 
detaljplan för planläggning av fastigheten del av Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd avseende ny 
skola i Landeryd. En sammanlagd yta om ca. 8 500 – 9 000 m2. Nuvarande yta för befintlig 
skola på fastigheten Linnås 1:43 är 6 245 m2.  
  
Gällande detaljplan, nr. LA 526 – Åkershult 2:9 m.fl. (-93) medger över aktuellt område 
kvartersmark för bostäder (dessförinnan idrott) och område av allmän plats, natur med lek och 
skydd mot störning. En del av dp nr 500 berörs i aktuellt planområde, då en del av lokalgatan, 
Movägen, anger område av allmän plats, park eller plantering. Detta område kommer att 
utgöras av lokalgata i den nya detaljplanen. 
  
Fastigheten är idag obebyggd kvartersmark för bostäder och naturområde och utgörs av en 
klippt grönyta.  
  

Handlingar i ärendet 
 §40 TU Begäran om planbesked – Detaljplan del av Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd 
 Begäran om planbesked - Detaljplan Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd 
 Planområde Landeryd skola 
 Ortofoto - översikt dp Linnås 1-9 m-fl. 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen bevilja positivt planbesked för ny detaljplan för 
fastigheten Linnås 1:9 m.fl. Primärt tillämpas ett utökat förfarande vid detaljplanearbetet, men 
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kan komma att ändras till standardförfarande om villkoren för det planförfarandet är 
tillräckliga. 
  
Detaljplanen planeras antas under 2022.  
  
Kommunstyrelsen föreslås ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planläggningsarbetet för fastigheten del av Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd avseende ny skola i 
Landeryd.  
  
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§ (2010:900). 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§147 

Remissvar - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad  
(2021 KS0255) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka protokollsutdraget som yttrande till Falkenbergs 
kommun. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Det övergripande syftet med förslaget till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är att 
vara en del i att uppfylla kommunens vision om att växa för en hållbar framtid samt 
kommunens tre övergripande mål. Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad 
preciserar, konkretiserar och tydliggör också den strukturbild och de strategier som är 
fastställda i kommunens översiktsplan, ÖP 2.0. 
  
Samrådstiden pågår under tiden 17 maj– 20 juli 2021. Handlingarna och kartor finns digitalt 
på kommunens webbplats: https://vaxer.falkenberg.se.  
  
Hylte kommun har fått förlängd svarstid till 2021-08-31. 
  
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för 
Falkenbergs stad och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och 
bedöms inte heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis kollektivtrafik-
förbindelser, viktiga vägar/ väganslutningar, serviceutbyte med mera. Inga mellankommunala 
intressen med Hylte kommun omnämns i planen. 

Handlingar i ärendet 
 §39 TU Remissvar – Fördjupad översiktsplan, Falkenbergs stad 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar - Fördjupad översiktsplan, Falkenbergs stad 
 Kungörelse - Förslag till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad, Falkenbergs 

kommun - samrådsremiss 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till 
Falkenbergs kommun. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 Falkenbergs kommun 
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§148 

Remissvar -  Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad  
(2021 KS0254) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka protokollsutdraget som yttrande till Värnamo kommun. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

Beskrivning av ärendet 
Värnamo stad växer och planerar även i fortsättningen att växa. Det gör det extra viktigt att ha 
en aktuell plan för hur utvecklingen av bebyggelse, mark- och vattenområden ska ske.  
  
Kommunens gällande fördjupning för staden är från 2006 och bedöms inte längre vara 
aktuell. Ett förslag till ny fördjupning har därför tagits fram. 
  
Planförslaget har samråtts under hösten 2020 och cirka 50 synpunkter har inkommit. Nu har 
planförslaget omarbetats och ett nytt tillfälle ges att inkomma med synpunkter men även för 
att granska hur synpunkterna från samrådet har beaktats. 
  
Granskningstiden är satt mellan 2021-05-24 och 2021-08-23, och förslaget kommer att finnas 
fysiskt tillgängligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé, på FIGY-gymnasium och på 
Värnamo simhall. Handlingarna hittar ni även på kommunens webb-plats,  
kommun.varnamo.se/fordjupningvarnamostad, där det också finns en tillgänglig webbversion 
och en digital karttjänst. 
  
Hylte kommun har fått förlängd svarstid till 2021-09-03. 
  
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för Värnamo 
stad och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och bedöms inte 
heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis kollektivtrafikförbindelser, viktiga 
vägar/ väganslutningar, serviceutbyte med mera. Inga mellankommunala intressen med Hylte 
kommun omnämns i planen. 

Handlingar i ärendet 
 §38 TU Remissvar – Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar - Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad 
 Kungörelse om granskning av fördjupning av översiktsplanen, Värnamo stad 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till 
Värnamo kommun. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Värnamo stad 
 

Paragrafen är justerad 
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§149 

Remissvar av promemorian - Skärpta straff för knivbrott  
(2021 KS0250) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda remissvaret och översänder det till 
Justitiedepartementet. 
  
Paragrafen anses direktjusterad. 

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.  
  
Efter arbetsutskottet har kommunledningskontoret kompletterat med de synpunkter som 
framkom på arbetsutskottets sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
 §140 KSAU Remissvar av promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Remissvar på promemorian Skärpta straff för knivbrott 
 Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
komplettera yttrandet till kommunstyrelsen med synpunkterna som framkom på dagens 
sammanträde. 
 

Beslutet skickas till  
Justitiedepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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§150 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera 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 
 §136 KSAU Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning 

för ett tryggat källmaterial 
 Tjänsteskrivelse - delegering av svar på remissen 
 Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat 

källmaterial 

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

Beslutet skickas till  
Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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§151 

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

Beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns Plan för olycksförebyggande 
verksamhet och kommunstyrelsen beslutar att skicka protokollsutdraget som yttrande till 
Halmstads kommun. 

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

Handlingar i ärendet 
 §137 KSAU Remissvar - Plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads 

kommun 
 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 
Arbetsutskottets 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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§152 

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

Beslut 
Hylte kommun har inget att erinra på Halmstads kommuns riskhanteringsplan för Halmstads 
tätort enligt Översvämningsdirektivet och kommunstyrelsen beslutar att skicka 
protokollsutdraget som yttrande till Halmstads kommun. 

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

Handlingar i ärendet 
 §138 KSAU Yttrande - Samråd gällande riskhanteringsplan för Halmstad enligt 

Översvämningsdirektivet. 
 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 
Arbetsutskottets 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 
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§153 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag på handlingsplan med följande synpunkter på 
tillägg och ändringar:  
  
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. 

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 

64 (65)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-08-31  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

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 
 §139 KSAU Remissvar - Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat 

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

Yrkande 
Anna Roos (C) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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