
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-29

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Krister Mattsson (S) Anna Roos (C)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:30-11:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson 
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Hanna 
Kjellin (S), Johnny Winther (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Nina Larsson (S)
Erika Erlingson (C)
Lirim Mazreku (KV)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (tf. kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)

Utses att justera Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2020-10-29   

Protokollet omfattar §202
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§202

Överenskommelse om samverkan - DUA 
(2020 KS0350)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan – DUA.
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har, tillsammans med Falkenbergs och Laholms kommuner, ansökt om och 
blivit beviljade medel för att utarbeta en överenskommelse om samverkan i enlighet med av 
DUA framtaget dokument ”Lokal överenskommelse om samverkan mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen”.

Kommuner som beviljats medel ska senast den 30 oktober 2020 inkomma till delegationen 
med en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen, utformad i enlighet med villkoren i 
utlysningen.

Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet och målgruppen som omfattas är de individer som 
för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både kommun och 
Arbetsförmedlingen.

Tjänstepersoner från kultur- och folkhälsokontoret har medverkat i framtagandet av 
överenskommelsen.

Handlingar i ärendet
 §42 TU Överenskommelse om samverkan - DUA
 Tjänsteskrivelse överenskommelse om samverkan - DUA
 Bilagor DUA
 Delegationen för unga och nyanlända - överenkommelse

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan – DUA.

 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till tillväxtsutskottets förslag till beslut
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