
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Tommy Edenholm (KV) Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-11
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:30

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) §§88-103, 
Lisa Mogren (V) (Digitalt), Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Nina Larsson (S) 
(Digitalt)  ersätter Krister Mattsson (S), Erika Erlingson (C) (Digitalt)  ersätter 
Håkan Bengtsson (C), Johnny Winther (SD) (Digitalt), Fredrik Engberg (L) 
(Digitalt) §§85-87 ersätter Bengt-Åke Torhall (L)

Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt) §§88-103
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande Linda Backsten (kommunsekreterare)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef -digitalt)
Johanna Andersson (ungdomssamordnare - digitalt) §87
Kerstin Delefelt (strateg Region Halland - digitalt) §87

Utses att justera Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
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Mötesdatum sid 2
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§85-103
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§85 Val av justerare

§86 Godkännande av ärendelista

§87 Information och rapporter

§88 Meddelanden 2021

§89 Delegeringsredovisning 2021

§90 Svar på motion Hylla Mästarna

§91 Svar på motion angående huskurage

§92 Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare

§93 Landeryds skola om- eller nybyggnad

§94 Resultatbalansering Hylte Kommun

§95 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 3 månader

§96 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 3 månader

§97 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 3 månader

§98 Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte 
kommun

§99 Remissvar - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför kommande  
mandatperiod 2023-2026

§100 Remissvar - Plan för klimatanpassningsplan Halmstads kommun

§101 Remissvar - Kollektivtrafikplan 2022

§102 Tillsättning av tillförordnad omsorgschef

§103 Digital votering och digital justering
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Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85

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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Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande tillägg:
 
- Punkt 19 "Digital votering och digital justering".
 
Lisa Mogren (V) önskar att få återkomma med information vid nästkommande 
kommunstyrelse kring Hallands ekokommuners arbete.  
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar att ärende om digitalt voteringssystem och digital justering läggs till 
ärendelistan.
 
Anna Roos (C) önskar rapport från möten med Hallands Ekokommuner från Lisa Mogren (V) 
som representerar Hylte. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna ärendelistan med tillägg om digitalt 
voteringssystem och digital justering.

Paragrafen är justerad
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2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87

Information och rapporter 
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Johanna Andersson, ungdomssamordnare, och Kerstin Delefelt, strateg på Region Halland, 
informerade om LUPP en enkät som Myndigheten för ungdomsfrågor och 
civilsamhällesfrågor tillhandahåller för att stötta kommuner i utvecklingen av 
ungdomspolitiken. Kommunstyrelsen har beslutat att enkäten ska genomföras vart tredje år. 
2021 är tredje året som LUPP genomförs i kommunen.
 
Uppföljning och redovisning - prognos 3 månader
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerade om prognos 1 som sträcker sig fram till mars.
 
Förutsättningar REP 2022 - 2025
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerade om förutsättningarna inför arbetet med budget för 
2022 och plan 2023-2025. 
 
Motion - direktupphandlingsdatabas
Emma Gröndahl, kommunchef, och Jenny Hagesjö, kanslichef, informerade om vad som 
händer inom kanslienheten gällande upphandling och hur tanken är att jobba med det lokala 
näringslivet. Kanslienheten har i dagsläget två vakanta tjänster som upphandlare och 
rekrytering pågår. 
 
Ajournering: 10:00 - 10:10
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsen 11 maj

Paragrafen är justerad
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§88

Meddelanden 2021 
(2021 KS0021)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandet.

Handlingar i ärendet
 §24 TU Lev din dröm, Roberts Resa

Paragrafen är justerad
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§89

Delegeringsredovisning 2021 
(2021 KS0051)

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

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut anställningar april 2021
 Delegeringsbeslut omplacering donationsfonder

Paragrafen är justerad
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2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Svar på motion Hylla Mästarna 
(2020 KS0152)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Per Andersson (C) har lämnat in en motion om att Hylte kommun bör 
hylla mästare på SM, EM och VM/OS-nivå.

I motionen föreslås att kommunen årligen ska hylla mästare på nationell eller internationell 
nivå som tävlar för förening i Hylte kommun, är boende i eller nära anknuten till Hylte 
kommun. Motionärerna föreslår också att kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta 
fram rutin för hur föreningar ska inrapportera bedrifter som ska uppmärksammas.

Kultur- och folkhälsonämnden är positiva till motionen och föreslår att motionen ska bifallas.

Kommunledningskontoret vill tillägga att kommunledningskontoret behöver vara involverad i 
den rutin som ska gälla för hur hyllningarna ska gå till. Kommunledningskontoret föreslår 
dock att det ska vara kultur- och folkhälsonämnden som ansvarar för rutinen och att 
eventuella kostnader för uppvaktningar sker inom nämndens tilldelade ramar.

Handlingar i ärendet
 §142 KSAU Svar på motion Hylla Mästarna
 Tjänsteskrivelse KLK: Svar på motion Hylla mästarna
 §79 KFN Svar på motion Hylla Mästarna
 Tjänsteskrivelse - svar motion hylla mästarna
 §57 KSAU Motion Hylla Mästarna - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion Hylla mästarna - på remiss
 §32 KF Inkomna motioner
 Motion Hylla Mästarna

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

Yrkande
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till motionen.
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos, Stina Isakssons och Bo-
Gunnar Åkessons bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röster enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Anna Roos, Stina Isakssons och Bo-Gunnar Åkessons bifallsyrkande 
röster NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Johnny Winther (SD) 
reserverar sig till förmån för Anna Roos, Stina Isakssons och Bo-Gunnar Åkessons 
bifallsyrkande.

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §90
Ärende: §142 KSAU Svar på motion Hylla Mästarna,  2020 KS0152

Omröstningslista(or)
Motion - Hylla mästarna

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
Hanna Kjellin (S), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Erika Erlingson (C), ersättare X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Resultat 6 5 0
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§91

Svar på motion angående huskurage 
(2019 KS0231)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos och Maj Brodin Johansson lämnade den 12 mars 2019 in en motion i vilken de 
föreslår
- att Hylte kommun inför Huskurage som en metod att förebygga våld i nära relationer,
- att inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 oktober 2019 att 
återremittera motionssvaret till arbets- och näringslivsnämnden. Nämnden tog därefter fram 
ett reviderat svar. Arbets-och näringslivsnämnden har även begärt in yttrande från polisen och 
även hört Hyltebostäder.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 september 2020 att återremittera 
motionen för att belysa det arbete som görs idag och hur det förebyggande arbetet med våld i 
nära relationer kan komma se ut utifrån intentionen i motionen.

Arbets- och näringslivsnämnden har lämnat ett svar på återremissen och redovisar svar i 
enlighet med tjänsteskrivelse som bifogas ärendet. I tjänsteskrivelsen beskrivs bl.a. att fokus 
för nämnden under 2020 har varit att se över och effektivisera arbetssätt, revidera och 
kvalitetssäkra processer för våld i nära relationer och missbruk och upprätta rutiner kopplade 
till processerna för att ännu mer tydliggöra arbetet inom missbruk och våld. Det beskrivs hur 
socialsekreterare arbetar och hur information lämnas.

Nämnden beskriver vidare följande ”Det finns en antagen handlingsplan för våld i nära 
relationer och en revidering av den har påbörjats med myndighetsrepresentanter från hela 
socialtjänsten i Hylte kommun och kommer att slutföras under våren 2021.
En statlig utredning har tagit fram förslag till en ny socialtjänstlag. I den föreslås att 
socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och en del i att kunna möta detta nya 
lagkrav är att ett fokusområde för revideringen av handlingsplanen hur man kan arbeta mer 
förebyggande samt att tydliggöra samverkan och i det arbetet även involvera bland annat 
skola och polis.
Kultur- och folkhälsonämnden är positiv till att ta med intentionen i motionen in i arbetet med 
revidering av handlingsplanen, men anser inte att man på fullmäktigenivå ska besluta på 
detaljnivå i metoder som verksamheten arbetar med. Kontoret anser därmed att motionen ska 
anses besvarad eftersom det gör att man har ett utrymme att göra anpassningar tillsammans 
med polis och andra aktörer.”
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret vill tillägga att nämnden enligt reglemente har till uppgift att 
fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, vilket innefattar att ge hjälp 
och stöd till personer som upplever våld i nära relationer.

Kommunledningskontoret instämmer i det svar som kultur- och folkhälsonämnden lämnat och 
anser att återremissen samt motionen kan anses besvarade.

Handlingar i ärendet
 §79 KSAU Remissvar på motion om Huskurage
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om Huskurage
 §19 KFN Återremiss av motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse återremiss av motion om huskurage
 §132 KSAU Motion Huskurage - återremiss
 Tjänsteskrivelse Motion Huskurage - återremiss
 §97 KF Svar på motion Huskurage
 §145 KS Svar på motion - Huskurage
 §335 KSAU Svar på motion - Huskurage (återremiss)
 §69 ANN Svar på motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om huskurage
 Yttrande till Hylte kommun med anledning av fråga om hur Polismyndigheten LPO 

Falkenberg Hylte ser på införandet av ”huskurage” i Hylte kommun
 §261 KSAU Svar på motion - Huskurage
 §47 ANN Svar på motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om huskurage
 §123 KSAU Motion - Huskurage, på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion huskurage, på remiss
 §37 KF Inkomna motioner
 Motion - Huskurage

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos och Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut.
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Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstare enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Anna Roos och Stina Isakssons bifallsyrkande röster NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån 
för Anna Roos och Stina Isakssons bifallsyrkande.
 
 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §91
Ärende: §79 KSAU Remissvar på motion om Huskurage,  2019 KS0231

Omröstningslista(or)
Motion - Huskurage

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
Hanna Kjellin (S), ledamot X
Nina Larsson (S), ersättare X
Erika Erlingson (C), ersättare X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Resultat 6 5 0
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92

Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes 
företagare 
(2020 KS0288)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
I motion till kommunfullmäktige föreslår Rolf Näslund (M) att kommunfullmäktige ska 
besluta att:

- Hylte kommun upprättar en databas för Hyltes företagare att anmäla sig till och därefter 
tillämpar direktupphandlingsreglerna vid inköp av varor och tjänster som understiger 615 312 
kronor.

I motionen ges exempel på kategorier som kan ingå i databasen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 september 2020, § 124, uppdragit till 
kommunledningskontoret att lämna förslag på svar på motionen.

Kommunledningskontoret framför att för att en myndighet ska få direktupphandla krävs att 
någon av förutsättningarna i lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda. Det kan 
t.ex. vara att upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, för närvarande 
615 312 SEK (19 kap. 7 § LOU).

När upphandlingens värde beräknas ska myndigheten titta på det totala belopp som ska 
betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. Eventuella options- och 
förlängningsklausuler ska räknas med som om de hade utnyttjats. Beräkningen ska göras på 
hela organisationens totala inköpsvärde under en avtalsperiod, normalt fyra år. 
Direktupphandlingar av samma slag ska räknas samman (19 kap. 8 § LOU).

I de fall Hylte kommun har ett frekvent inköpsbehov överstiger alltså värdet av 
upphandlingen ofta direktupphandlingsgränsen. Detta betyder att kommunen istället har 
upphandlade ramavtal att avropa ifrån inom dessa områden.

Och vad det gäller de kategorier som nämns i motionen så omfattas de redan av upphandlade 
ramavtal.

Även om det i något fall skulle uppstå ett inköpsbehov där direktupphandling är möjligt ska 
inköpet ändå ske enligt de grundläggande upphandlingsprinciperna (4 kap. 1 § LOU, HFD 
2018 ref. 60). Däribland principen om icke-diskriminering som innebär att det är förbjudet att 

16 / 36



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Lokala leverantörer får alltså inte ges 
företräde. Det innebär att även om en direktupphandlingsdatabas enligt motionen skulle 
inrättas, skulle det inte vara tillåtet enligt upphandlingsreglerna att bara ha den öppen för 
Hylte kommuns företagare.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med kommun som infört en liknande databas 
som föreslås i motionen. Denna kommun uppger att det inte görs någon kontroll av företagen 
såsom rating, skatt eller arbetsgivaravgifter utan företagen syns omedelbart i listan efter att de 
anmält sig. Även om kommunen har avtal inom de flesta områdena så kan företag med 
konkurrerande tjänster och produkter välja att synas i listan. Det blir upp till beställaren att 
göra de kontroller som de anser behövliga.

Idag har Hylte kommuns beställare vid direktupphandlingar möjlighet att tillfråga lokala 
leverantörer. I motionen föreslås att en direktupphandlingsdatabas ska upprättas för Hyltes 
företagare. Syftet med motionen kan emellertid inte tillgodoses eftersom det inte går att 
utestänga andra leverantörer från databasen. Utöver detta medför en 
direktupphandlingsdatabas en ökad risk för otillåtna direktupphandlingar. 
Direktupphandlingsdatabasen kan rätteligen endast tillämpas om det inte finns några 
upphandlade avtal som rör samma varor eller tjänster

Kommunledningskontoret anser därför att motionen ska avslås.

I beredningen av ärendet har deltagit jurist samt upphandlingsansvarig.

Handlingar i ärendet
 §80 KSAU Motionssvar Direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes 

företagare
 §124 KSAU Motion Direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion direktupphandlingsdatabas - på remiss
 §84 KF Inkomna motioner
 Motion till Kommunfullmäktige - Direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo-Gunnar Åkessons bifallsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för Bo-Gunnar 
Åkessons bifallsyrkande.

Paragrafen är justerad

18 / 36



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Landeryds skola om- eller nybyggnad 
(2021 KS0163)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
- att besluta att projektera och genomföra en byggnation av en ny skola och fritidshem i 
Landeryd för intervallet 100–110 elever. Skolan ska byggas på Movägen på Hylte kommuns 
fastigheter Linnås 1:9 och Linnås 1:58.
- att besluta att projektera och genomföra en byggnation av ny gymnastiksal/Idrottshall i 
anslutning till den nya skolan.
- att anslår 55 miljoner kr till projektet.
- att besluta att projektet ska innehålla en option på en ny förskola för 25-30 barn i anslutning 
till skolan.
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för området för angivet 
ändamål.
- att uppdra till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och 
folkhälsonämnden att samplanera innehåll och utformning av projektet.
- att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtida användningsområde för nuvarande 
Landeryds skola.

 Möjligheten att bygga om fastigheten till förskola.
 Möjligheten att bygga om fastigheten till bostäder.

Beskrivning av ärendet
I Framtid Hyltes förslag till investeringar i REP 2021-2024 anges att ett större 
investeringsprogram ska genomföras inom skolornas fastighetsbestånd eftersom flera 
fastigheter är 45-50 år gamla och det finns ett stort behov renovering och modernisering.

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som 
beskriver tre olika alternativa lösningar för Landeryds skola. Dessa tre alternativ avser:

- Renovering av Landeryds skola
- Nybyggnation av idrottshall/gymnastiksal
- Nybyggnation av ny skola i Landeryd inklusive placering

Hylte bostäder har gjort en förstudie avseende de olika alternativen.

En totalrenovering av Landeryds skola innebär en kalkylerad investeringsutgift om ca 26 Mkr. 
I kalkylen ingår inte beräknade utgifter för ombyggnation eller evakueringslokaler under 
byggtiden. Förskola, kök och matsal ingår inte i beräknad investeringsutgift. Beräknas kunna 
vara klart 2023.

En ny idrottshall på befintlig tomt om 750 kvm medför en kalkylerad investeringsutgift om 
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16,5 Mkr.

Nybyggnation av ny skola i Landeryd inklusive idrottshall är inte möjlig på befintlig tomt. 
Alternativ plats/tomt för nybyggnation inklusive idrottshall för 100 barn kalkyleras till 56 
Mkr. Evakueringslokaler ingår inte i investeringsutgiften. Beräknas kunna vara klar 2024-
2025 med beräknad tid för ny detaljplan om ca tvår år.

Handlingar i ärendet
 §62 KSAU Landeryds skola om- eller nybyggnad
 Tjänsteskrivelse - Landryds skola om- eller nybyggnad
 Skrivelse Landeryds skola 20201117
 Budgetkalkyl - nybyggnad av skola & idrottshall 2020-10-28
 Landeryd alternativa platser för skola
 Bilaga 1 - Spekulationsbudget nybyggnad F-6 skola & idrottshall
 Bilaga 2 - Spekulationsbudget nybyggnad idrottshall
 Bilaga 3 - Skisser med mätningar
 Budgetkalkyl - Landeryds skola rev 2020-07-30

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV) och Lisa Mogren (V) 
yrkar:
- att kommunfullmäktige beslutar att projektera och genomföra en byggnation av en ny skola 
och fritidshem i Landeryd för intervallet 100–110 elever. Skolan ska byggas på Movägen på 
Hylte kommuns fastigheter Linnås 1:9 och Linnås 1:58.
- att kommunfullmäktige beslutar att projektera och genomföra en byggnation av ny 
gymnastiksal/Idrottshall i anslutning till den nya skolan.
- att kommunfullmäktige anslår 55 miljoner kr till projektet.
- att kommunfullmäktige beslutar att projektet ska innehålla en option på en ny förskola för 
25-30 barn i anslutning till skolan.
- att kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan 
för området för angivet ändamål.
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och 
kultur- och folkhälsonämnden att samplanera innehåll och utformning av projektet.
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda framtida 
användningsområde för nuvarande Landeryds skola.

 Möjligheten att bygga om fastigheten till förskola.
 Möjligheten att bygga om fastigheten till bostäder.

 
Ajournering. 10:25 - 10:50
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Anna Roos (C) yrkar att ärendet remitteras till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämnden för att inhämta deras synpunkter kring 
följande:
- Pedagogiska behov och prioriteringar jämföra renovering med nybyggnation, Slöjd, 
hemkunskap etc – kan det byggas in i skolan för att minska transporter till Hyltebruk.
- Analys om upptagningsområde och prognos för elevantal.
- Analys kring Landeryds skola och förskola, om samordningsvinster respektive svårigheter 
med de olika förslagen.
- Vad är bästa alternativet för förskoleverksamhet i Landeryd?
- Vilka kostnader finns för iordningställande av ny tomt; VA, parkering, Staket, el, 
fiberuppkoppling osv – dvs infrastruktur.
- Matdistribution och kök.
 
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos (C) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer Ronny Löfquists, Bengt-Åke Torhalls, Tommy Edenholms och Lisa 
Mogrens yrkande mot Anna Roos yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Ronny Löfquists, Bengt-Åke Torhalls, Tommy Edenholms och Lisa Mogrens yrkande.
 
Reservation
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Erika Erlingsson (C) och 
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.
 
Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) har lämnat en protokollsanteckning med följande lydelse:
 
Det är väldigt dåligt för demokratin att majoriteten lägger fram skarpa politiska förslag på 
sittande möte. Oppositionen har inte fått veta vad som gäller ej heller fått ta del av förslaget i 
förväg. Detta är beslut som påverkar kommunen under lång tid.
 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§94

Resultatbalansering Hylte Kommun 
(2021 KS0199)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera nämndernas resultat från år 2020.

Beskrivning av ärendet
Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. 
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och 
flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera underskott över 
årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en 
långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska 
ansvar över tid tydliggörs.
 
Kommunstyrelsen tar årligen ställning till om resultatbalansering ska ske. Nämnden ska till 
varje årsbokslut begära resultatbalansering där hänsyn till följande undantag kan göras:
 
- Över- respektive underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser 
som inte kunnat beaktas i förväg.
- Överskott på grund utav ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget, 
som inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund utav att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.
 
Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från balansering.
 
Det finns inga beslut från kommunens nämnder på att begära resultatbalansering av 2020 års 
driftsbudget.

Handlingar i ärendet
 §84 KSAU Resultatbalansering Hylte Kommun
 Tjänsteskrivelse - Resultatbalansering av 2020 års driftsbudget

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte resultatbalansera nämndernas resultat från år 2020.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Kommunens styrelser/nämnder
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Paragrafen är justerad
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§95

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 3 
månader 
(2021 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen och beslutar att nämnderna inte behöver vidta 
åtgärder till följd av prognoserna för mars månad.

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2021 beräknas uppgå till -5,6 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs 
främst av Omsorgsnämndens merkostnader till följd av Covid-19 samt av tillkomna externa 
placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till 5,6 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 51,1 mnkr till 0,9 mnkr vilket härleds till det 
prognostiserade resultatet och investeringsvolymen.

Handlingar i ärendet
 §85 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 3 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 Hylte kommun efter 3 månader
 Prognos 2021 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport
 §22 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos
 Prognos SBN Investeringar efter tre månader
 Prognos SBN Drift efter tre månader
 Prognos SBN Drift Vatten och avlopp efter tre månader
 Prognos SBN Drift Avfallshantering efter tre månader
 Prognos SBN Vatten och avlopp investeringar efter tre månader
 Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter tre månader
 §10 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos
 Tillsynsnämnden prognos efter tre månader
 §33 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
 Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2021
 §31 KFN Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos 

efter 3 månader
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter tre månader
 §34 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
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 Prognos BUN 2021 efter 3 månader  - ekonomisk analys

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att nämnderna inte behöver vidta 
åtgärder till följd av prognoserna för mars månad.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§96

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en 
budget i balans för 2021.
 
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot 
budget med 500 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.
 
Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 54 462 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse mot budget på 3 328 tkr. Inräknat begärda ombudgeteringar visar 
kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 33 492 tkr.Ombudgeteringar beslutas av 
Kommunfullmäktige i maj.

Handlingar i ärendet
 §86 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 3 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 3 månader
 Ärendebeskrivning - Prognos KS efter 3 månader
 Prognos KS efter 3 månader - investeringar
 Prognos KS efter 3 månader - drift

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§97

Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos 
efter 3 månader 
(2021 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Efter 3 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en budget i balans för 2021 vilket 
motsvarar 0 procent i avvikelse. 
Efter 3 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 2 286 tkr under 
2021. Inräknat begärda ombudgeteringar prognostiserar Räddningsnämnden en positiv 
avvikelse på 30 tkr.

Handlingar i ärendet
 §87 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognos efter 3 

månader
 Tjänsteskrivelse - Prognos RN efter 3 månader
 Ärendebeskrivning - Prognos RN efter 3 månader
 Prognos RN efter 3 månader - investeringar
 Prognos RN efter 3 månader - drift

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§98

Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 
2022-2025 Hylte kommun 
(2021 KS0004)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna förutsättningar inför REP 2022-2025.
 
Kommunstyrelsen beslutar att utgå ifrån föreslagen befolkningsprognos vid beräkning av 
skatteintäkter, utjämningsbidrag och volymjusteringar.
 
Kommunstyrelsen beslutar att kompensera för pris- och lönejusteringar utifrån Sveriges 
kommuner och regioners prognos framtagen 2021-02-18 för Prisindex kommunal verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I december 2020 beslutade kommunfullmäktig om budget för 2021 samt en plan för 2022-
2024, nu är det dags att se över förutsättningarna inför arbetet med budget för 2022 och plan 
2023-2025.  Förutsättningarna är första steget i kommande budgetprocess och ligger till grund 
för det fortsatta arbetet. Framförallt är beslutet en viktig förutsättning i nämndernas analyser.
Kommunfullmäktiges beslut om Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 används som 
utgångspunkt i förutsättningarna inför kommande budgetperiod, 2022-2025.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förutsättningar inför REP 2022-2025
 §88 KSAU Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP 2022-

2025 Hylte kommun
 Ställningstaganden REP 2022-2025
 REP 2022-2025 Förutsättningar Tidigare beslut
 REP 2022-2025 Förutsättningar Räkenskaper
 REP 2022-2025 Förutsättningar PKV beräkning
 REP 2022-2025 Förutsättningar Befolkningsprognos

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
Alla nämnder

Paragrafen är justerad
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§99

Remissvar - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför 
kommande  mandatperiod 2023-2026 
(2021 KS0192)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun förespråkar att Region Halland ska fortsätta 
vara fyra valkretsar.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ut en remiss om att ändra Region Hallands valkretsindelning på 4 
valkretsar till en valkrets. Region Halland skriver i sitt underlag att enligt gjorda beräkningar 
påverkas inte mandatfördelningen av en eventuell ändrad kretsindelning. Regionen har baserat 
beräkningen på aktuellt valresultat innevarande mandatperiod.

Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet, i detta fallet regionen, ska bli 
representerade. Vid en valkretsindelning fördelas mandaten i detta fallet regionfullmäktige 
utifrån resultatet i de olika valkretsarna.

Hylte kommun är den minsta kommunen och den enda inlandskommunen i Halland, och 
kommunledningskontoret ser att det finns en risk att förutsättningarna för kommunens 
invånare inte bevakas eller missas i regionala frågor om valkretsindelningen ändras.

Kommunledningskontoret föreslår därför att Hylte kommun ska förespråka att Region 
Halland även fortsättningsvis ska vara fyra valdistrikt.

Handlingar i ärendet
 §81 KSAU Remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför 

kommande  mandatperiod 2023-2026
 Tjänsteskrivelse Yttrande remiss förändrad valkretsindelning inom Region Halland
 Remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför kommande 

mandatperiod 2023-2026
 Beslut - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför kommande 

mandatperiod 2023-2026

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Hylte kommun förespråkar att Region Halland ska 
fortsätta vara fyra valkretsar.
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Hylte Kommun förespråkar en 
förändring av valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i Halland till endast en valkrets 
från och med valet 2022.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos 
yrkande.

Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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§100

Remissvar - Plan för klimatanpassningsplan Halmstads kommun 
(2021 KS0200)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till klimatanpassningsplanen och överlämna bifogat 
yttrande till Halmstads kommun.

Beskrivning av ärendet
Halmstads kommun har för första gången tagit fram en klimatanpassningsplan och välkomnar 
synpunkter på förslaget som nu är på samråd.
 
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället och förbereda den befintliga och planerade 
bebyggelsen till nuvarande och framtida klimat. Det innebär att vidta åtgärder som kan vara 
av organisatorisk karaktär, kunskapshöjande och i den fysiska planeringen, för att tydliggöra 
ansvaret, förbättra hanteringsförmågan och reducera konsekvenserna av de förväntade 
klimatförändringarna eller att utnyttja fördelarna. Klimatanpassningsplanens ambition är att 
minska Halmstads kommuns sårbarhet och tillvarata möjligheter för att bygga ett resilient och 
långsiktigt robust samhälle.
 
Klimatanpassningsplanen har tagits fram i samverkan med framtagande av ny översiktsplan 
och flera av de strategiska planeringsinriktningarna i Framtidsplan 2050 ger förutsättningar 
för klimatanpassningsplanens genomförande. Klimatanpassningsplanen består av tre delar: 
Nulägesanalysen ger ett nuläge och förväntade framtidsscenarier utifrån aktuell forskning. 
Kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning visar den politiska ambitionen och 
inriktningar för arbetet med klimatanpassning. Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning 
består av geografiska strategier, åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar och tidsplan för att 
uppnå ambitionen och inriktningarna i Kommunfullmäktiges plan. Klimatanpassningsplanen 
är styrande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag och den ska ligga till 
grund för budget- och verksamhetsplanering.
 
Kommunledningskontoret bedömer att Klimatanpassningsplanen är tydlig, konkret med 
tidsatta aktiviteter och prioriteringar och ger bra förutsättningar för att kunna klimatanpassa 
Halmstads kommun alla delar. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ställer 
sig positiv till Halmstads kommuns klimatanpassningsplanen och överlämnar bifogat 
yttrande.

Handlingar i ärendet
 §82 KSAU Remiss - Plan för klimatanpassningsplan Halmstads kommun
 Tjänsteskrivelse Remissvar - Plan för klimatanpassning Halmstads kommun
 Yttrande - Plan för klimatanpassning Halmstads kommunklimatanpassning Halmstads 

kommun
 Remissmissiv - Plan för klimatanpassning
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 Nulägesanalys av framtidens klimat för Halmstads kommun
 Plan för klimatanpassning
 Plan för klimatanpassning
 Samråd - Klimatanpassningsplan
 Åtgärder - Bebyggelse, byggnation och samhällsplanering
 Åtgärder - geografiska strategier
 Åtgärder - Infrastruktur och tekniska försörjningssystem
 Åtgärder - Natur- och kulturmiljö samt rekreation
 Åtgärder - Hälsa och välmående
 Åtgärder - Organisation

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig positiv till klimatanpassningsplanen och överlämna 
bifogat yttrande till Halmstads kommun.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Halmstads kommun

Paragrafen är justerad
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§101

Remissvar - Kollektivtrafikplan 2022 
(2021 KS0198)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig bakom den Kollektivtrafikplan som 
Hallandstrafiken tagit fram.

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikplanen som tagits fram av Hallandstrafiken är nu ute för remiss. 
Kollektivtrafikplanen beskriver Hallandstrafikens verksamhet och föreslagna 
trafikförändringar för 2022 samt med utblick 2023-2024. Kollektivtrafikplanen utgår från 
fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala 
Trafikförsörjnings-programmet. Det nya Trafikförsörjningsprogrammet höjer ribban för 
hållbart resandet i Halland genom det nya målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel till 
minst 30 procent 2030.

Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken 
årligen med att ta fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. 
Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i 
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I 
kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal 
framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig bakom den 
Kollektivtrafikplan som Hallandstrafiken tagit fram och överlämnar bifogat yttrande till 
Hallandstrafiken.

Handlingar i ärendet
 §83 KSAU Remiss Kollektivtrafikplan 2022
 Remissvar - Kollektivtrafikplan 2022
 Yttrande - Remiss Kollektivtrafikplan 2022
 Remiss Kollektivtrafikplan 2022

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte ställa sig bakom den Kollektivtrafikplan som 
Hallandstrafiken tagit fram.
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Beslutet skickas till 
Hallandstrafiken

Paragrafen är justerad
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§102

Tillsättning av tillförordnad omsorgschef 
(2021 KS0232)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jörgen Lövgren som tillförordnad omsorgschef under 
perioden från det att nuvarande omsorgschef avslutar sitt uppdrag till dess att ny omsorgschef 
tillträder.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun ska påbörja rekrytering av ny omsorgschef, och under tiden från det att 
nuvarande omsorgschef avslutar sitt uppdrag till dess att ny omsorgschef tillträder föreslås 
Jörgen Lövgren inträda som tillförordnad omsorgschef.

Handlingar i ärendet
 Tillsättning tf omsorgschef
 Protokoll MBL §11 - tf kontorschef  omsorgskontoret
 Samverkansprotokoll CESAM 2021-03-16

Paragrafen är justerad
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§103

Digital votering och digital justering 
(2021 KS0241)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts som information till nästa 
kommunstyrelsesammanträde 8 juni.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) vill lyfta ett ärende om digitalt voteringssystem vid sammanträden och digital 
justering för protokoll i Hylte kommun. 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet hänskjuts som information till nästa 
kommunstyrelsesammanträde 8 juni.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Paragrafen är justerad

36 / 36


	Första sidan
	ÄRENDELISTA
	§85 Val av justerare
	§86 Godkännande av ärendelista
	§87 Information och rapporter
	§88 Meddelanden 2021
	§89 Delegeringsredovisning 2021
	§90 Svar på motion Hylla Mästarna
	Omröstningslista: §90
	§91 Svar på motion angående huskurage
	Omröstningslista: §91
	§92 Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltesföretagare
	§93 Landeryds skola om- eller nybyggnad
	§94 Resultatbalansering Hylte Kommun
	§95 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - prognos efter 3månader
	§96 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter3 månader
	§97 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - prognosefter 3 månader
	§98 Planeringsförutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan REP2022-2025 Hylte kommun
	§99 Remissvar - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland införkommande mandatperiod 2023-2026
	§100 Remissvar - Plan för klimatanpassningsplan Halmstads kommun
	§101 Remissvar - Kollektivtrafikplan 2022
	§102 Tillsättning av tillförordnad omsorgschef
	§103 Digital votering och digital justering

