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§1

Val av justerare 
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordförande Ronny Löfquist (S).

Paragrafen är justerad
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§2

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan med följande ändringar: 
- En punkt 13 läggs till ärendelistan om anställningspolicy
- En punkt 14 läggs till ärendelistan om övriga frågor. 
 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver godkänna den utskickade ärendelistan. 
 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Anställningspolicy läggs till på ärendelistan. 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar: En övrig punkt med frågor läggs till på ärendelistan.  
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om punkterna kan läggas till ärendelistan. Ordförande finner att 
arbetsutskottet beslutat att punkterna läggs till ärendelistan. 

Paragrafen är justerad
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§3

Information och rapporter 
(2021 KS0020)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion kring kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Som en del av inspektionen var myndigheten ute på en förskola. 
 
Träff med kronprinsessparet
Ronny Löfquist (S) och Emma Gröndahl, kommunchef, hade en digital träff med 
kronprinsessparet. Det var kronprinsessparet som bjöd in till träffen. 
 
Arbetet med Covid-19
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om kommunens arbete med Covid-19. 
 
Möte med Bonadsmuseet i Unnaryd
Anna Roos (C) informerar om senaste mötet med Bonadsmuseet i Unnaryd. 
 
 

Paragrafen är justerad
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§4

Meddelanden 
(2021 KS0021)

 
Inga meddelanden vid dagens sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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§5

Kommun- och regionledningsforum 2021 
(2021 KS0043)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott går igenom anteckningarna från region- och 
kommunledningsforumets möte från 16 december 2020. 
 
Arbetsutskottet går också igenom forumets agenda för mötet 2 februari 2021. 

Handlingar i ärendet
 Agenda KRF 2021-02-03
 Anteckningar KRF 2020-12-16

Paragrafen är justerad
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§6

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028 
(2020 KS0411)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta
- att godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga, 
och som träder i kraft från och med den 1 april 2021
- att Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare 
överenskommelser om hemsjukvård.

Beskrivning av ärendet
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens 
bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. 
Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan 
kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att 
tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i 
hemsjukvården. Hemsjukvården i Halland har hittills varit reglerat i två olika 
överenskommelser: ett avtal som reglerar ekonomiska åtaganden mellan region och 
kommuner och en överenskommelse som reglerar själva verksamheten. Dessa två avtal har 
haft olika löptider vilket upplevdes av samtliga parter som olyckligt och som regelbundet 
ledde till nya, tidskrävande omförhandlingar.
 
Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av en gemensam arbetsgrupp av representanter för 
kommuner och region och som sammanknyter både ekonomisk överenskommelse och 
principer för samarbetet i ett dokument med en löptid som sträcker sig över 8 år. I jämförelse 
med tidigare dokument är denna överenskommelse medvetet kortfattad. Syftet enligt den nya 
överenskommelsen: Viljeinriktningen med överenskommelsen är att vi fokuserar på 
individens behov framför gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner 
på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Överenskommelsen ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett 
tryggt och självständigt liv för individen. En förtroendefull och öppen dialog mellan 
kommunerna och regionen är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens 
gemensamma utmaningar. I överenskommelsen regleras kommunernas uppdrag att 
tillhandahålla hemsjukvård för länets invånare och reglerar finansieringen av den del av 
hemsjukvården i Halland som regionen överlämnar till kommunerna.
 
Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 och till och med 2028-12-31. 
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga 
kommunfullmäktige i Halland genom beslut som vinner laga kraft.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Regionen ersätter kommunerna i Halland, för det övertagna hemsjukvårdsuppdraget, med 
ersättningsbeloppet 140 mnkr utifrån år 2019 som bas. Ersättningsbeloppet per 
kommun justeras årligen från och med år 2019 som bas genom uppräkning med 
Omsorgsprisindex (OPI) samt justering med demografisk effekt per kommun (enligt bilaga).
 

Handlingar i ärendet
 Missiv - Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Förslag Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
 Tjänsteskrivelse från Region Halland Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Delegeringsbeslut Ordförandebeslut Remiss av hemsjukvårdsöverenskommelsen
 §5 ON Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 -2028

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår fullmäktige besluta att - godkänna Överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 
1 april 2021 - Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed 
tidigare överenskommelser om hemsjukvård.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Lisa 
Mogren (V) yrkar bifall till omsorgsnämndens förslag till beslut. 

Paragrafen är justerad
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§7

Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk 
(2020 KS0410)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. 
 
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att leta upp det beslut om att i 
samband med projektet om överföringsledning förbereda för gång- och cykelväg. 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har bytt ut vattenledningen från Torup till Rydöbruk eftersom den 
var gammal och behäftad med ett stort antal läckor.

Samtidigt passade samhällsbyggnadsnämnden på att förlägga en spillvattenledning med 
samma sträckning, vilket möjliggjorde en nedläggning av det slitna avloppsreningsverket i 
Rydöbruk.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran, utan 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
slutredovisningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
 §87 SBN Slutredovisning projekt överföringsledning Torup - Rydöbruk
 Slutredovisning överföringsledning Rydöbruk-Torup

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§8

Revidering lokala ordningsföreskrifter 
(2019 KS0332)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera lokala ordningsföreskifter enligt 
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg i § 13:
-  Förbudet gäller inte vid uthyrning av kommunala lokaler då serveringstillstånd inte krävs 
för att alkoholservering sker i samband med privat fest vid enstaka tillfällen för i förväg 
bestämda personer, utan vinstintresse och utan annan kostnad än inköpskostnad. 
 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 21 maj 2019 att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat utifrån den nya tobakslagen.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2020 att ordningsföreskrifterna skulle 
skickas på remiss till kommunens nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder och 
polismyndigheten i Väst samt Länsstyrelsen i Hallands län innan antagande.
 
Svar har inkommit från kultur- och folkhälsonämnden (KFN), barn- och ungdomsnämnden 
(BUN), omsorgsnämnden (ON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN), kommunala 
tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och Länsstyrelsen i Hallands län.
 
Länsstyrelsen i Hallands län avstår från att yttra sig med hänvisning till att den ska granska 
föreskrifterna efter att de antagits eller ändrats.
 
Utifrån remissvaren har förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter justerats. I bilaga 
finns en sammanställning av remissvaren och vilka förslag till förändringar svaren medfört.
 
Utöver språkliga och redaktionella förändringar förslås härefter i huvudsak följande 
förändringar.
 
Viss förändring i och tillägg till 9 § gällande markiser, flaggor, skyltar, vegetation m.m. sker 
bl.a. på sätt att även vegetation nu regleras.
 
I 13 § läggs Skateparken i Hyltebruk och Gästabudsparken i Torup till som platser gällande 
förbud för förtäring av alkohol.
 
I 15 § tas uppräkningen av vilka badplatser som omfattas av campingförbud bort. De är ändå 
inräknade eftersom de i 3 § likställs med offentlig plats.
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Vissa förändringar föreslås även gällande hundar, se förslag 16-18 §§. Detta bl.a. utifrån att 
Falkenbergs pastorat skickat in ett önskemål om att hundar ska vara tillåtna på pastoratets 
begravningsplatser och att även Hyltebruks pastorat, har ställt sig positiva till att tillåta hundar 
på begravningsplatser.
 
Ingen förändring med anledning av tobakslagen föreslås. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt 
remissvar skrivit att det inte är lagligen möjligt att reglera tobaksrökning genom 
ordningsföreskrifter. Kommunledningskontoret instämmer.
 
Kommunledningskontoret fick vid arbetsutskottets sammanträde 1 december 2020 i uppdrag 
att till kommunstyrelsens sammanträde 15 december titta på en formulering så att alkohol kan 
tillåtas i kommunens lokaler när de används som evenemangslokal. Detta har 
kommunledningskontoret gjort. Kommunledningskontoret har även gjort de redaktionella 
ändringar som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 15 december för att arbeta om § 
13 så att alkohol kan tillåtas i kommunens lokaler när de används som evenemangsloka 
utifrån de intentioner som diskuterades på sammanträdet. 

Handlingar i ärendet
 §236 KS Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §194 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 Tjänsteskrivelse revidering av lokala ordningsföreskrifter
 Sammanställning av remissvar på revidering av lokala ordningsföreskrifter
 Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Hylte kommun förslag
 Ärendebeskrivning - 13 § alkoholförtäring
 Följebrev Revidering lokala ordningsföreskrifter, 2019 KS0332
 Följebrev Revidering lokala ordningsföreskrifter, 2019 KS0332
 §58 SBN Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 §51 ON Remiss Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §75 BUN Remiss KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter
 §78 KFN Svar på remiss revidering lokala ordningsföreskrifter
 Yttrande 2020-06-11 förslag på revidering av lokala ordningsföreskrifter, 213-4292-20 

Länsstyrelsen Halland
 §91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar om följande tillägg i § 13: Förbudet gäller inte vid uthyrning av 
kommunala lokaler då serveringstillstånd inte krävs för att alkoholservering sker i samband 
med privat fest vid enstaka tillfällen för i förväg bestämda personer, utan vinstintresse och 
utan annan kostnad än inköpskostnad. 
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Stina Isaksson yrkar:
-att uppdatera § 12 i dokumentet "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun 
till följande: "Det krävs tillstånd från polismyndigheten för att samla in pengar i bössor eller
likande. Det krävs inget tillstånd om insamlingen utgör led i tillståndpliktig 
allmän sammankost eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs oavsett om de insamlade 
pengarna avses gå till föreningsverksamhet, välgörande ändamål eller om de ska betraktas 
som en personlig gåva till insamlaren.
- att Hylte kommun i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter inför ett förbud mot tiggeri 
på offentlig plats samt på offentligt område som kommunen jämställt med sådan plats, i 
enlighet med 2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar om följande tillägg: I väntan på nationella riktlinjer införa i 
Hylte lokala ordningsföreskrifter texten "Böneutrop via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet då 
det av
det omgivande samhället kan upplevas som störande samt kulturellt och 
religiöst polariserande.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 
 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om 
tiggeri. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet
 
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om 
böneutrop. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet
 
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 

Paragrafen är justerad
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§9

Nyckeltal för Hylte kommun 
(2020 KS0365)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta KF-nyckeltalen enligt bilaga.
 
Arbetsutskottets beslut
Kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att se över nyckeltal KF 24 och KF25, utifrån att 
det finns en risk att nyckeltalen sänder signaler om att det är dålig kvalitet på verksamheten 
att åter inleda utredning inom ett år. 

Beskrivning av ärendet
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
Styrmodellen kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder och styr kommunen mot 
god ekonomisk hushållning. Hylte kommuns styrmodell bygger på resultatstyrning. 
Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr kommunen utifrån de mål som de sätter 
upp och de kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska uppnå. Kommunfullmäktige 
har med utgångspunkt i kommunens styrmodell beslutat om såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Bifogad handling redogör förslag på revidering av KF nyckeltal till 2021 och framåt samt 
plan för finansiella nyckeltal perioden 2021-2024.

Handlingar i ärendet
 §212 KS Nyckeltal för Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse – Nyckeltal KF 2021 och framåt
 Sammanställning nyckeltal KF 2021 och framåt ny

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta KF-nyckeltalen enligt bilaga.

 
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan 09:15 och 09:20. 
 
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Jag yrkar att kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att se över 
nyckeltal KF 24 och KF25, utifrån att det finns en risk att nyckeltalen sänder signaler om att 
det är dålig kvalitet på verksamheten att åter inleda utredning inom ett år. Jag ser det som 
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positivt att familjer, barn och unga söker hjälp  och att barn och unga kan erbjudas stöd och 
hjälp från socialtjänsten.
 
Lisa Mogren (V) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut med 
motiveringen att det pågår ett större översynsarbete. 
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande. 
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut, vilket ordförande finner att arbetsutskottet gör. 
 
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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§10

Svar på motion - Viltkött 
(2020 KS0286)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med de 
åtgärder som redan företas och som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens svar.

Beskrivning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Roos (C) och Lennart Ohlsson (C) att 
vildsvin, rådjur och älg skulle kunna vara en stor tillgång för matutbudet i vår kommun, 
samtidigt som jägarna gör en stor samhällsinsats genom att reducera mängden vilt. Vidare 
skulle kommunens verksamheter kunna få kvalitativ mat och samtidigt bidra till en minskad 
skadegörelse som vildsvinen och även annat vilt utsätter samhället för.

Motionen föreslår i sin helhet:

- att Hylte kommun ser över upphandlingar så att man kan börja servera vildsvinskött och 
eventuellt annat vilt i våra verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 september 2020, § 127, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 
senast den 26 mars 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad. 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver att viltkött ska upphandlas tillsammans med Laholms 
kommun men i dagsläget är deras ledning inte eniga. Först nästa år kan 
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med dem servera viltkött vid enstaka tillfällen från 
någon lokal leverantör. Utmaningarna är att få nämndens matgäster att uppskatta viltkött samt 
hur nämnden säkert kan upphandla när-jagat och om nämnden kan köpa slakt, till ett 
acceptabelt pris.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
svar till motion, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Svar på motion om viltkött
 Motion - Viltkött
 §84 KF Inkomna motioner
 §127 KSAU Motion Viltkött - på remiss
 §97 SBN Motion Viltkött - på remiss
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse - Motion Viltkött på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med de 
åtgärder som redan företas och som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens svar.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot bifallsyrkandet från Anna 
Roos och Stina Isaksson, Ordförande finner att arbetsutskottet beslutat enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 
Reservation
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Paragrafen är justerad
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§11

Motion - Tillgängliga badplatser - På remiss 
(2020 KS0405)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 6 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet
Martina Philip Carlsson (C) och Anna Roos (C) har lämnat in en motion där de föreslår:

- att en inventering av alla kommunala badplatser görs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
- att åtgärder för att göra de kommunala badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas 
och redovisas för berörd nämnd och kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna 
förslag till svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliga badplatser - på remiss
 Motion - tillgängliga badplatser
 §165 KF Inkomna motioner(220560)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 6 augusti 2021.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§12

Digital bostadsförmedling 
(2016 KS0373)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdraget avseende digital bostadsförmedling 
avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december 2016 att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på en digital lösning för att 
tillgängliggöra lediga bostäder i Hylte kommun. Enligt beslutet ska sidan vara öppen för 
fastighetsägare som ska ges möjlighet att via annons eller via länk marknadsföra lediga 
lägenheter i Hylte kommun.

Kommunledningskontoret kan konstatera att det på Hylte kommuns hemsida idag finns 
direktlänkar till de största hyresvärdarna i kommunen. En länk går till Stiftelsen 
Hyltebostäder. På Stiftelsens hemsida framgår sedan vilka lediga lägenheter som finns hos 
dem just för tillfället.

Vidare finns det idag flera andra hemsidor där man kan söka upp lediga lägenheter. Dessa 
hemsidor ger en samlad bild av lediga lägenheter oavsett hyresvärd. Ett sökalternativ på dessa 
sidor är vanligtvis lediga lägenheter i viss sökt kommun. Några söksidor tar ut en kostnad 
medans andra är gratis. Vissa söksidor får sin information genom att hyresvärdar lägger in 
sina lediga lägenheter. Andra sidor söker upp lediga lägenheter på tillgängliga webbsidor 
såsom på olika hyresvärdars hemsidor samt andra annonssidor. Dessa hemsidor kan därmed 
ge en samlad bild av allt som finns ledigt och ligger ute digitalt, se exempelvis kvalster.se.

Av ovan framgår att det idag finns privata aktörer/hemsidor som tillgodoser behovet av digital 
bostadsförmedling. Lediga lägenheter i Hylte kommun kan idag enkelt sökas upp digitalt. Om 
kommunen skulle ha en egen digital bostadsförmedling skulle följden också bli att kommunen 
blir en offentlig aktör som konkurrerar med dessa andra aktörer/hemsidor. Om 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att gå vidare med frågan så är det en aspekt som 
behöver belysas ytterligare.

Kommunledningskontoret anser att det inte längre finns samma behov, av ytterligare en 
digital bostadsförmedling, varför uppdraget ska anses avslutat.

Handlingar i ärendet
 §336 KSAU Extra ärende: Digital bostadsförmedling
 Tjänsteskrivelse Återredovisning uppdrag Digital bostadsförmedling
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Beslutet skickas till 
Kanslienheten

Paragrafen är justerad
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§13

Anställningspolicy 
(2021 KS0054)

Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) väcker ett ärende om att ta fram en anställningspolicy som ska antas av 
kommunfullmäktige. Den anställningspolicy som finns är inte antaget av kommunfullmäktige 
och gäller inte anställning av kontorschefer. 
 
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om att arbetet är redan är påbörjat eftersom detta 
var en del av överenskommelsen med fackförbundet Kommunal när anställningen av 
kommunchef förhandlades. Kommunledningskontoret planerar att policyn kan antas 
under 2021. 

Paragrafen är justerad
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§14

Övriga frågor 
(2021 KS0055)

Beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Skollunch
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om det är möjligt för gymnasieelever som går i skolan i 
grannkommuner att få skollunch. Emma Gröndahl informerar om den diskussion som har 
pågått med Halmstad kommun och kultur- och folkhälsokontoret, där lösningen har blivit att 
Hyltes elever kan hämta skollunch i Halmstad. 
 
Restaurang Bamboo
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om den planerade renoveringen av restaurang Bamboo. 
Kommunchefen tar med sig frågan och återkommer nästa möte. 
 
Rydöbruks kök
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om Rydöbruks kök. Ärendet har varit uppe i 
arbetsutskottet, men utgick vid det mötet som det var planerat till. Vad har hänt i ärendet? 
Kommunledningskontoret tar med sig frågan och återkommer nästa möte. 
 
Upphandling om bensin
Stina Isaksson (SD) ställer en fråga om en upphandling där kommunen hämtar 2-taktsbensin i 
Falkenberg. Kommunledningskontoret tar med sig frågan och återkommer nästa möte. 

Paragrafen är justerad
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