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Mötesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Bolmen kl. 08:30-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande),
Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) §84
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ÄRENDELISTA
§82

Val av justerare 2022

§83

Godkännande av ärendelista 2022

§84

Information och rapporter 2022

§85

Meddelande 2022

§86

Kommun- och regionledningsforum 2022

§87

Information från rådgivande organ 2022

§88

Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021

§89

Svar på motion angående samordnad varudistribution

§90

Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan

§91

Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor

§92

Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022 - prognos mars

§93

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2022 - prognos mars

§94

Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - prognos mars

§95

Renovering Gamla hallen

§96

Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnads- och Tillsynsnämnden

§97

Svar på missiv - Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen

§98

Ansökan klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan Hyltebruk

§99

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar
Aktiebolag VTU (dnr. SI 2022:779)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§82

Val av justerare 2022
(2022 KS0005)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§83

Godkännande av ärendelista 2022
(2022 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§84

Information och rapporter 2022
(2022 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Flyktingsituationen
Christer Grähs, kultur- och folkhälsochef, informerar om lägesbilden gällande flykting,situationen i Hylte kommun. Migrationsverket har tittat på olika scenario men inflödet är
relativt lågt just nu. En förändring i Massflyktsdirektivet är föreslagen där det kommer bli
kommunernas ansvar, på uppdrag av Migrationsverket, att ordna boende. Unnegården i
Unnaryd är rustad för att ta emot flyktingar, men framtiden är fortfarande väldigt oviss hur
många som kommer att placeras i kommunen.
Kommuninvest
Den 31 mars deltog Ronny Löfquist (S), Emma Gröndahl och Lars Tingsmark på
Kommuninvest stämma. Man diskuterade bland annat det nya regelverket gällande bankskatt
som även påverkar Kommuninvest medlemmar.
Kommundialog, Länsstyrelsen
Den 5 april deltog Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Emma Gröndahl, Tove Olsson,
Christer Grähs och Katarina Paulsson i kommundialog med Länsstyrelsen. Man diskuterade
aktuella frågor som är på gång i kommunen, bland annat detaljplaner och handläggningen av
förfallna hus.
Advisory board - Målmedveten på hemmaplan
Den 7 april deltog Ronny Löfquist (S) och Emma Gröndahl på möte med advisory board
för EFS:s projektet Målmedveten på hemmaplan. Projektet är snart avslutat och efter det
kommer projektgruppen bjudas in till kommunstyrelsen för att föredra utfallet av projektet
och hur framtiden ser ut.
Ägarsamråd - Överförmyndare i samverkan
Den 11 april deltog Ronny Löfquist (S) och Emma Gröndahl på ägarsamråd för Nämnden för
överförmyndare i samverkan. Nämnden är i ett problematiskt läge där man har svårt att
rekrytera gode män.
Samråd Landeryds skola
Den 11 april genomfördes samråd med det lokala föreningslivet gällande Landeryds skola där
det bland annat diskuterades tillgänglighet, idrottshallen och trafiksituationen. Deltagare från
kommunen var Christer Grähs och Tove Olsson. Synpunkter som framkom tas vidare till
styrgruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Pappers avdelning 38 vid Stora Enso i Hylte Bruk
Den 13 april träffade Ronny Löfquist (S) Pappers avdelning 38:s styrelse.
Jobbmässa
Den 21 april genomförde Hylte kommun en jobbmässa i Gamla hallen där Ronny Löfquist (S)
och Anna Roos (C) närvarade. Mässan, som riktade sig till elever på Örnaskolans
högstadium, var välbesökt med många företagare och arbetsgivare som ställde ut.
Samordningsförbundet
Den 8 april deltog Anna Roos (C) i Samordningsförbundets medlemssamråd. Förbundets
årsredovisning och avgift för kommande år diskuterades. Samordningsförbundet samordnar
insatser för personer som som står långt från arbetsmarknadens och behöver samordning från
någon av ägarmyndigheterna arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Region Halland eller de
Halländska kommunerna.
Svenskt Näringsliv
Den 19 april deltog Tommy Edenholm (KV) på webbinarium med Svenskt Näringsliv
gällande rekryteringsläget i Halland.
Elavtal och elpriser
Lars Tingsmark informerade om elavtal och effekterna av höjt elpris under 2022. Hylte
kommun har ett nytt elavtal från 1 oktober 2021.
Övriga frågor
Stina Isaksson (SD) ställde frågan hur tillgänglighetsanpassade våra skyddsrum är. Emma
Gröndahl tar med sig frågan och återkommer till nästkommande arbetsutskott.
Anna Roos (C) ställde frågan hur det ser ut med tillgång till wifi på kommunens särskilda
boende. Lars Tingsmark tar med sig frågan och återkommer till nästkommande arbetsutskott.
Anna Roos (C) ställde frågan om alternativa användningsområden för Unnegården, om den
inte kommer att användas för flyktingboende. Emma Gröndahl tar med sig frågan och
återkommer till nästkommande arbetsutskott.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§85

Meddelande 2022
(2022 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelande som
kommunstyrelsens arbetsutskottet bör ha kännedom om.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§86

Kommun- och regionledningsforum 2022
(2022 KS0022)

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommun- och regionledningsforum har haft sammanträde 20 april, protokollet var inte klart
till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Agenda Kommun- och regionledningsforum 2022-04-20
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§87

Information från rådgivande organ 2022
(2022 KS0023)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har skickat med protokoll från kommunens rådgivande organ till
dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Protokoll kommunala pensionärsrådet 2022-03-23
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§88

Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021
(2022 KS0185)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för
samordningsförbundets styrelse 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för samordningsförbundet beviljas
ansvarsfrihet för 2021.
Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl,a verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Halland 2021
Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet i Halland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för
samordningsförbundets styrelse 2021.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§89

Svar på motion angående samordnad varudistribution
(2020 KS0292)

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

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C ) har i motion som inkom till kommunfullmäktige den 16 juni 2020 förslagit
att
- uppdrag ges att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution i Hylte kommun
och göra en ekonomisk analys av vad det skulle innebära för kommunen att gå över till en
samordnad varudistribution.
En samordnad varudistribution innebär att gemensamma beställningar av varor och att
leverantörer kör varorna till en samordningscentral. Vid centralen samordnas varorna som
sedan körs ut till kommuns enheter.
Kommunstyrelsen remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden, 2021-03-23 KS §48.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att återsända motionen till kommunstyrelsen då de
anser att uppdraget inte faller inom nämndens ansvarsområde, 2021-06-22 SBN §57.
Kommunledningskontoret har tagit del av andra kommuners förstudie avseende samordnad
varudistribution, bl.a. Göteborgs. Erfarenheter av de kommuner som genomfört samordnad
varudistribution är att befolkningsmässigt mindre kommuner inte klarar att genomföra en
förändring på egen hand. Mindre kommuner som har samordnad varudistribution ingår oftast i
kluster där kommuner samarbetar både med upphandling av varor och nyttjar en gemensam
distributionscentral för samlastning och distribution. I processen kring samordnad
varudistribution är det vidare nödvändigt att flera delar av inköpskedjan ses över, allt från
kravställning i upphandlingar till att det i samband med samordnad varudistribution sker en
övergång till e-handel. Att inrätta samordnad varudistribution fullt ut, även tillsammans med
andra kommuner, är en lång och resurskrävande process.
Upphandlingsfunktionen i Hylte kommun arbetar i dagsläget nära annans kommuns
upphandlingsfunktion. Kommunledningskontoret ser på sikt att detta samarbeta kan komma
utvecklas ytterligare. Hylte kommuns upphandlingsfunktion genomgår i dagsläget en
förändringsprocess. Framöver kommer kommunledningskontoret även se över möjligheterna
till e-handel och framtagande av en mer långsiktig upphandlingsplan kommer att ske. I
samband med detta kommer även eventuella samordningsvinster vid gemensamma
upphandlingar att undersökas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 (30)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret kan på sikt eventuellt se att möjligheterna till samordnad
varudistribution kan ses över, under förutsättning att det sker tillsammans med andra
kommuner. I dagsläget bör emellertid inte frågan prioriteras. Istället kan och arbetar
kommunen idag med andra former av samordning av inköp inom kommunen exempelvis
gällande kontorsmaterial. I första hand bör Hylte kommun nu bygga vidare på
upphandlingsfunktionen och i detta arbete undersöka och utveckla samarbetsmöjligheter med
andra kommuner.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret därför att motionen avslås.

Handlingar i ärendet









Tjänsteskrivelse - Svar på motion avseende samordnad varudistribution
§57 SBN Motion Samordnad Varudistribution
Tjänsteskrivelse - Motion samordnad varudistribution
§48 KS Motion Samordnad Varudistribution
§126 KSAU Motion Samordnad Varudistribution - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion samordnad varudistribution - på remiss
§84 KF Inkomna motioner
Motion Samordnad Varudistribution

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag på att avslå motionen.
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Anna Roos
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets
förslag till beslut.
Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§90

Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på
Kråkbergsskolan
(2021 KS0340)

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

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) lämnade 14 september 2021 in en motion där hon föreslår att ge berörd
nämnd i uppdrag att se över den lilla skolgården på Kråkbergskolan och utrusta den med
lämplig lekutrustning såsom exempelvis gungor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021, § 174, att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande förslag till svar på motionen:
De ämnesintegrerade eleverna har tillgång till Kråkbergskolans skolgård och är inte
hänvisade till bara den lilla inhägnade delen som ligger i anslutning till huskroppen. Att ha
tillgång till skolgården under de tider som passar de ämnesintegrerade eleverna regleras
genom schemaläggning av skoldagen. Schemaläggningen görs i samverkan av rektor för
Kråkbergskolan och rektor för grundsärskolan.
Barn- och ungdomsnämnden anser därför inte att det finns grund för att utrusta det lilla
inhägnade området och beslutade 2022-03-22, BUN § 19, att föreslå avslag på motionen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar i ärendet








Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleelever på
Kråkbergsskolan
§19 BUN Remiss Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på
Kråkbergsskolan
Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna
på Kråkbergskolan
§174 KSAU Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan
- på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på
Kråkbergsskolan - på remiss
§114 KF Inkomna motioner
Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets
förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§91

Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns
skolor
(2021 KS0339)

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

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) lämnade den 10 september 2021 in en motion där hon föreslår att det
införs en policy på samtliga av Hylte kommuns skolor och förskolor om att det svenska
språket företrädesvis ska användas både i klassrummen och på rasterna samt att undantag görs
för lektioner i modersmål samt för officiella minoritetsspråk i Sverige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021, § 175, att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande förslag på svar på motionen:
Inom samtliga grundskolor i Hylte kommun sker undervisning och samtal på svenska förutom
under vissa lektioner i engelska och moderna språk. Vissa elever har rätt till
studiehandledning på sitt modersmål vilket säkerställer att alla elever får lika förutsättningar
att förstå den undervisning som sker.
På våra skolor, och förskolor satsas det mycket på tidig läs- och skrivinlärning men det är
även satsningar som följer eleverna hela grundskoletiden.
Hur utbildning ska bedrivas regleras i styrdokument så som skollagen, läroplanen och det är
upp till rektor på skolan att se till att det efterlevs och därför är ett beslut om en policy som
föreslås inget att förorda.
Forskning om flerspråkighet visar även väldigt tydligt att barn med andra modersmål än
majoritetsspråket bäst lär sig majoritetsspråket om de samtidigt lär sig och bevarar sitt
modersmål.
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det finns någon grund för att införa en policy
angående användandet av det svenska språket i skolan och beslutade 2022-03-22, § 20, att
föreslå avslag på motionen. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och
ungdomsnämndens förslag och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet








Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns
skolor
§20 BUN Remiss Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor
Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns
skolor
§175 KSAU Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor – på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor - på
remiss
§114 KF Inkomna motioner
Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor

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

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§92

Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022 - prognos mars
(2022 KS0001)

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

Beskrivning av ärendet
Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2022 ett negativt
resultat på 4,9 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent i relation till skatteintäkter och generella
statsbidrag. Prognosen för kommuntotalen är preliminär då kontorens prognoser ännu inte har
behandlats av nämnderna.
Nämnderna, exklusive VA och avfall, redovisar en negativ prognosavvikelse på 19,5 mnkr
motsvarande 2,86 procent av budgeten. Prognosen för kommunens finansiering visar en
positiv prognosavvikelse på 7,2 mnkr. Prognosen för skatteintäkter har förbättrats med 3,9
mnkr och generella statsbidrag med 3,3 mnkr.
De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering,
redovisar en positiv prognosavvikelse på 1,7 mnkr
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till -4,9 mnkr.
Under 2021 minskade kommunens likvida medel med 25 mnkr från 52 mnkr till 27 mnkr.
Kommunens minskade kassa berodde till stor del på ett högt investeringsutfall. Under 2022
beräknas kassaflödet påverkas negativt av att kommunens investeringar förväntas överstiga
årets resultat och avskrivningar, vilket härleds till det prognostiserade resultatet samt
investeringsvolymen.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Prognos 2022 Hylte kommun efter 3 månader
Prognos 2021 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§93

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2022 - prognos mars
(2022 KS0002)

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

Beskrivning av ärendet
Efter 3 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en
negativ budgetavvikelse på 1 750 tkr vilket motsvarar 3 procent av budgeten. Prognosen för
färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr med en ökad kostnad på ca 370 tkr
jämfört med förgående år. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade
drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verkksamhet
visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser samt en återbetalning från
Skandia på felaktigt utbetald pension.
Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse
på
2 450 tkr vilket motsvarar 4,2 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar en
negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser lokaler.
Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 553 tkr, vilket ger
en positiv avvikelse mot budget på 106 979 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats
med
26 442 tkr varav 24 172 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget
för ombyggnation av Unnaryds brandstation.
Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (Landeryds- och
Torups skola) som beräknas bli klara 2023/2024 samt av ej nyttjade medel för markförvärv
och exploatering.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader
Prognos KS efter 3 månader - ärendebeskrivning
Prognos KS efter 3 månader - Investeringar
Prognos KS efter 3 månader - Drift

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§94

Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2022 - prognos mars
(2022 KS0003)

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

Beskrivning av ärendet
Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 300 tkr för
2022 vilket motsvarar 2,4 procent i avvikelse. Räddningsnämnden har haft höga kostnader
under årets första månader med 7 utryckningar per mars varav flera har varit större och krävt
hjälp av externa räddningstjänster och resurser. Under året väntas även höga
utbildningskostnader då det är flera utbildningsinsatser som behöver genomföras.
Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 4 087 tkr under
2022. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för tilldelad budget.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 3 månader
Prognos RN efter 3 månader - ärendebeskrivning
Prognos RN efter 3 månader - investeringar
Prognos RN efter 3 månader - drift

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av prognosen.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Ekonomi
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§95

Renovering Gamla hallen
(2021 KS0349)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- återställa befintliga omklädningsrum i brukbart skick omgående.
- uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med behov av budgetmedel för åtgärden.
- ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostnader och tidsplan utifrån följande
aspekter:
 Genomlysa vilka åtgärder får genomföras i Gamla Hallen kopplat till byggandes
kulturhistoriska klassning.
 Ta fram förslag på en enklare renovering av hela Gamla Hallen samt enbart förslag
för:
- Gamla badhusdelen
- Idrottshallsdelen
 Undersöka förutsättningarna för en nybyggnation av en ny Idrottshall i Hyltebruk.
Placering i anslutning till Elias Fries skola eller dess närhet.
 Undersöka förutsättningarna för nybyggnation av mottagningskök och/eller matsal vid
Elias Fries skola.
 Ta fram förslag för alternativa användningsområden för Gamla Hallen.
 Ta fram kalkyler för framtida driftskostnader för de olika alternativen.
 Återkomma till med förslag till tidplan för utredningsarbetet samt eventuella behov av
ekonomiska medel för genomförandet.

Beskrivning av ärendet
I samband med budgetarbetet under 2021 fick de politiska partierna underlag och
kostnadskalkyl för renovering av Gamla Hallen i Hyltebruk.
Som nästa steg i processen behöver det fattas politiska beslut vilka vägval som behöver göras
angående fastigheten.

Handlingar i ärendet




Renovering Gamla Hallen
Budgetbedömning renovering Gamla hallen, 2021-06-28.
Inventeringsrapport förstudie - Gamla hallen 2021-06-28.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- återställa befintliga omklädningsrum i brukbart skick omgående.
- uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med behov av budgetmedel för åtgärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostnader och tidsplan utifrån följande
aspekter:
 Genomlysa vilka åtgärder får genomföras i Gamla Hallen kopplat till byggandes
kulturhistoriska klassning.
 Ta fram förslag på en enklare renovering av hela Gamla Hallen samt enbart förslag
för:
- Gamla badhusdelen
- Idrottshallsdelen
 Undersöka förutsättningarna för en nybyggnation av en ny Idrottshall i Hyltebruk.
Placering i anslutning till Elias Fries skola eller dess närhet.
 Undersöka förutsättningarna för nybyggnation av mottagningskök och/eller matsal vid
Elias Fries skola.
 Ta fram förslag för alternativa användningsområden för Gamla Hallen.
 Ta fram kalkyler för framtida driftskostnader för de olika alternativen.
 Återkomma till med förslag till tidplan för utredningsarbetet samt eventuella behov av
ekonomiska medel för genomförandet.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
- återställa befintliga omklädningsrum i brukbart skick omgående.
- uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med behov av budgetmedel för åtgärden.
- ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kostnader och tidsplan utifrån följande
aspekter:
 Genomlysa vilka åtgärder får genomföras i Gamla Hallen kopplat till byggandes
kulturhistoriska klassning.
 Ta fram förslag på en enklare renovering av hela Gamla Hallen samt enbart förslag
för:
- Gamla badhusdelen
- Idrottshallsdelen
 Undersöka förutsättningarna för en nybyggnation av en ny Idrottshall i Hyltebruk.
Placering i anslutning till Elias Fries skola eller dess närhet.
 Undersöka förutsättningarna för nybyggnation av mottagningskök och/eller matsal vid
Elias Fries skola.
 Ta fram förslag för alternativa användningsområden för Gamla Hallen.
 Ta fram kalkyler för framtida driftskostnader för de olika alternativen.
 Återkomma till med förslag till tidplan för utredningsarbetet samt eventuella behov av
ekonomiska medel för genomförandet.
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar
bifall till Ronny Löfquists yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (30)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§96

Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnadsoch Tillsynsnämnden
(2021 KS0425)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagt förslag till svar till Länsstyrelsen med anledning av
tillsynsyttrande 2021 och översända det till Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har den 7 oktober 2021 gjort ett besök hos Hylte kommun som
ett led av genomförandet av den tillsynsvägledning som skall ske i enlighet med
miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13). Länsstyrelsen har sedermera, i ett brev daterat den
23 november 2021, lämnat synpunkter på hanteringen av tillsynen i kommunen samt ombett
kommunen att senast den 31 maj 2022 inkomma med en redovisning till Länsstyrelsen av hur
kommunen har för avsikt att skilja på den organisatoriska tillhörighet för personer som arbetar
med tillsyn från personer som arbetar med drift av kommunala anläggningar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar till länsstyrelsen. Nuvarande
interna organisationen är väl uppbyggd och det finns såvitt känt inga planer inom kommunen
på att i närtid genomföra någon organisationsförändring. Kommunens bygg- och miljöchef är
föredragande i tillsynsnämnden, helt frikopplat samhällsbyggnadschefen inflytande. Vidare
finns ett professionsansvar i hanteringen av tillsynen samt i hanteringen av eventuella
jävssituationer inom detta område. Kommunledningskontoret ser också organisatoriska
svårigheter för en förändrad organisation för en kommun i Hylte kommuns storleksordning.
Dock kan möjligheter till skriftliga rutiner ses över. Kommunledningskontoret har tagit fram
ett förslag i enlighet med ovanstående och föreslår att svaret antas av kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Svar till Länsstyrelsen med anledning av tillsynsyttrande 2021
Svar till Länsstyrelsen med anledning av tillsynsyttrande 2021
Tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun Samhällsbyggnads- och
Tillsynsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagt förslag till svar till Länsstyrelsen med anledning av
tillsynsyttrande 2021 och översända det till Länsstyrelsen i Hallands län.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Halland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Tillsynsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§97

Svar på missiv - Granskning av ärendehantering inom
myndighetsutövningen
(2022 KS0117)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av ärendehanteringen inom
myndighetsutövningen och översända svaret till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat
ärendehanteringen inom myndighetsutövningen i syfte att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden har en ändamålsenlig ärendehantering gällande
myndighetsutövningen.
Revisorernas bedömning är att ärendehanteringen är ändamålsenlig. De framförs i
granskningen bl.a. att ansvar och roller gällande myndighetsutövning gentemot den
kommunala organisationen är tydligt definierat genom samhällsbyggnadsnämndens respektive
tillsynsnämndens reglementen. På tjänstemannanivå menar revisorerna emellertid att denna
gränsdragning inte lika tydlig vilket framgår av respektive nämnds delegationsordning där
delegater torde vara samma personer för respektive nämnd.
Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och önskar svar från
kommunstyrelsen. De framhåller att kommunstyrelsen som en del av sin uppsiktsplikt har att
tillse att nämndernas organisation är ändamålsenligt gällande myndighetsutövning mot egen
verksamhet. Hur avser kommunstyrelsen agera utifrån granskningsresultatet?
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att vid något av samråden med de båda
nämnderna, tillsynsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, ta upp fråga avseende
funktionen av myndighetsutövning gentemot egen verksamhet. Kommunstyrelsens samråd
ingår som en del av uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen föreslås överlämna svar till
revisorerna i enlighet härmed, se bifogat.

Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse; Svar på missiv avseende revisorernas granskning av ärendehantering
Svar på missiv avseende granskning av ärendehanteringen inom
myndighetsutövningen
§63 KS Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen
Missiv - Granskning av ärendehanteringen inom myndighetsutövningen
Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av ärendehanteringen inom
myndighetsutövningen och översända svaret till revisorerna.

Beslutet skickas till
Revisorerna
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§98

Ansökan klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan Hyltebruk
(2022 KS0025)

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bevilja 7 000 kronor till Kråkbergsskolan.

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

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - ansökan om klimatkompensation Kråkbergsskolan
Ansökan klimatkompensationsfonden - Kråkbergsskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bevilja 7 000 kronor till Kråkbergsskolan.
Yrkande
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (KV)
och Anna Roos (C) yrkar bifall till ansökan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§99

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Värmdö
Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU (dnr. SI 2022:779)
(2022 KS0142)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Värmdö Tekniska
Utbildningar Aktiebolag VTU om godkännande som huvudman för riksrekryterande
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds
kommun från och med läsåret 2023/2024.

Beskrivning av ärendet
Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds kommun från och med
läsåret 2023/2024.
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll
från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022.
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Värmdö Tekniska
Utbildningar Aktiebolag VTU om godkännande som huvudman för riksrekryterande
utbildning ska tillstyrkas.
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutade, 2022-04-14 §83, att föreslå
kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från Värmdö Tekniska
Utbildningar Aktiebolag VTU om godkännande som huvudman för riksrekryterande
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds
kommun från och med läsåret 2023/2024.
Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak och lämnar därutöver inget förslag till
beslut

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Remiss från Skolinspektionen (2022:779) ansökan från Värmdö
Tekniska Utbildningar AB VTU
§83 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (2022:779) Ansökan från Värmdö
Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU
Tjänsteskrivelse KFK - Remiss från Skolinspektionen (2022:779) Ansökan från
Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU
Ärendebeskrivning - Konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen KFK

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29 (30)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar
Aktiebolag VTU.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kultur- och folkhälsonämndens förslag på avslag till
Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU:s ansökan.
Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny
Löfquists yrkande.
Anna Roos (C) yrkar bifall till Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU:s ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande på avslag mot Anna Roos yrkande på bifall av
ansökan. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Reservation
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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