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Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:00-14:00 
  
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) §§48-57, §63, Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren 
(V), Håkan Bengtsson (C), Nina Larsson (S)  ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny 
Winther (SD), Victoria Strand (S) §§40-47, §§58-62 ersätter Bo-Gunnar Åkesson 
(M) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV) 

Malin Thydén-Kärrman (S) 
Kerstin Alexén (SD) 
Bo Wahlén (V) 
Ewa Gunnarsson (SD) 
Fredrik Engberg (L) 
Victoria Strand (S) §§48-57, §63 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §58 
Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande) (samhällsbyggnadsnämnden) 
§58 
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) §59 
Jenny Johansson (utvecklingsledare) §59 
Birgitta Årzén (S) (ordförande) (kultur- och folkhälsonämnden) §59 
Marie-Louice Lindström (S) (vice ordförande) (kultur- och folkhälsonämnden) 
§59 
Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande) (kultur- och folkhälsonämnden) 
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§59 
Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef) §60 
Maria Hedin (S) (ordförande) (barn- och ungdomsnämnden) §60 
Per-Yngve Bengtsson (S) (vice ordförande) (barn- och ungdomsnämnden) §60 
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) (barn- och ungdomsnämnden) §60 
Jörgen Lövgren (omsorgschef) §61 
Gunnel Johansson (S) (ordförande) (omsorgsnämnden) §61 
Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande) (omsorgsnämnden) §61 
Charlotta Lindahl (VD bostadsstiftelsen Hyltebostäder) §62 
Lars Sundberg (ordförande) (bostadsstiftelsen Hyltebostäder) §62 
Carl-Henrik Sölvinger  (Ernst & Young) §63 
Ingemar Steneteg (C) (ordförande) (revisionen) §63 
Ove Gustafsson (S) (vice ordförande) (revisionen) §63 
Kristina Johansson (S) (revisionen) §63 
Bo Brandt Nielsen (M) (revisionen) §63 

  
Utses att justera Nina Larsson (S) 

Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§40-63 
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ÄRENDELISTA 
§40 Val av justerare 

§41 Godkännande av ärendelista 

§42 Information och rapporter 

§43 Meddelande 

§44 Delegeringsredovisning 

§45 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022 

§46 Återredovisning motioner - våren 2022 

§47 Revidering av riktlinje för upphandling och inköp 

§48 Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler 

§49 Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 

§50 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021 

§51 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 

§52 Bokslut 2021 Räddningsnämnden 

§53 Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen - våren 2022 

§54 Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering 

§55 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

§56 Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin - Beslut under 
pandemin 

§57 Förstudie - Framtida behov av särskilt boende inom socialpsykiatri samt boendeformer 
inom LSS 

§58 Samråd med samhällsbyggnadsnämnden - våren 2022 

§59 Samråd med kultur- och folkhälsonämnden - våren 2022 

§60 Samråd med barn- och ungdomsnämnden - våren 2022 

§61 Samråd med omsorgsnämnden - våren 2022 

§62 Samråd med stiftelsen Hyltebostäder - våren 2022 

§63 Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen 
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§40 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Nina Larsson (S) och Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§41 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan med följande tillägg: 
  

 Punkt 24 - Granskning av ärendehanteringen inom myndighetsutövningen 
Yrkande  
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet "Granskning av ärendehanteringen inom 
myndighetsutövningen" läggs till på ärendelistan. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet kan läggas till i ärendelistan. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet läggs till i ärendelistan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§42 

Information och rapporter  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
  
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar kring nuläget hur kriget i Ukraina påverkar 
Sverige och Hylte kommun. Migrationsverket samordnar flyktingmottagningen och 
information finns på Hylte.se om hur man kan gå tillväga om man vill erbjuda boende, både 
som privatperson och företag. Där finns även övrig information gällande påverkan av kriget i 
Ukraina. Kommunen ser nu över risk- och sårbarhetsanalysen och jobbar med olika scenarier 
hur det kan se ut och vad som kan ske. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 15 mars 

Paragrafen är justerad 
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§43 

Meddelande  
(2022 KS0008) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 Protokoll KF 2022-02-17 
 Protokoll för styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 2022-01-17 
 Nämnden för överförmyndare i samverkan - Protokollsanslag 2022-02-22 
 Protokollsutdrag Nämnden för överförmyndare i samverkan § 3 - Beslut om 

verksamhetsberättesle 2021 
 Bokslut_verksamhetsberättelse Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021 
 Beslut - bedömning av kommunens arbete enligt lagen (2003_78) om skydd mot 

olyckor (LSO) efter tillsyn 2021 
 Årsuppföljning av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2021 
 Verksamhetsberättelse - Säkerhetsarbete i Hylte kommun 2021 
 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun 
 Överklagande av Trafikverkets beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning på 

väg 26 i Jönköpings län 
 Inventeringsrapport -  Tillgänglighet badplatser i Hylte kommun 2021-06-21 

Paragrafen är justerad 
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§44 

Delegeringsredovisning  
(2022 KS0010) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av de redovisade delegeringsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt de delegeringsbeslut som är tagna sedan förra 
sammanträdet. 

Handlingar i ärendet 
 Delegeringsredovisning - Anställningar januari och februari 2022 
 Redovisning/anmälan av delegeringsbeslut 2022-02-01 -- 2022-03-15 
 Redovisning/anmälan delegeringsbeslut Räddningstjänsten - januari 
 Redovisning/anmälan delegeringsbeslut Räddningstjänsten - februari 

Paragrafen är justerad 
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§45 

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022  
(2022 KS0026) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen. 
  
I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda. 

Handlingar i ärendet 
 §37 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022 
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2021 (grund) 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§46 

Återredovisning motioner - våren 2022  
(2022 KS0027) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
 §38 KSAU Återredovisning motioner - våren 2022 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av motioner våren 2022 
 Redovisning av motioner - våren 2022 
 Redovisning av motioner - hösten 2021 (grund) 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§47 

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp  
(2022 KS0110) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling 
och inköp enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för 
upphandling och inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har granskat gällande Riktlinje för upphandling och inköp och 
funnit behov av att förnya riktlinjen. Målsättningen har varit att förenkla för verksamheterna 
och göra upphandlingsprocessen mer förutsägbar och transparant. I föreslagen riktlinje 
klargörs därför i stora drag hur upphandlingsprocessen ska se ut och hur nämnderna och de 
olika verksamheterna ska samarbeta för att uppnå ett bra upphandlingsunderlag utifrån 
resurser och kompetenser.  
  
Förslagen riktlinje innehåller samma hållbarhetskrav som tidigare och har uppdaterats med ett 
kapitel om informationssäkerhet. Bestämmelser om uppföljning föreslås utgå eftersom 
upphandlingar följs upp i internkontrollplan. Riktlinjen har rensats bl.a. från redogörelse av 
gällande lagstiftning. 

Handlingar i ärendet 
 §39 KSAU Revidering av riktlinje för upphandling och inköp 
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för upphandling och inköp 
 Riktlinje upphandling 
 Riktlinje för upphandling och inköp 2019-10-02 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling och inköp 
enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för upphandling och 
inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198. 
  
Arbetsutskottet beslutar att följande skrivning läggs till under punkt 3 med andemeningen att: 
" Upphandling bör ske i så god tid att bästa möjliga villkor kan uppnås. Att 
leverantör/anbudsgivare inte begränsas eller gynnas av oskälig kort tid till önskad 
uppstart/leverans" 
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Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar att: 

1. Under punkt 3 stryks texten "Upphandling bör härigenom kunna ske i så god tid att 
bästa möjliga villkor kan uppnås. Syftet ska också vara att leverantör/anbudsgivare 
inte begränsas eller gynnas av oskäligt kort tid till önskad uppstart/leverans"  och 
ersätts med "Inställelsetiden bör anpassas så att god kvalité kan uppnås inom varje 
upphandlat område". 

2. Under punkt 5 under avsnittet Miljö stryks texten "Upphandlingsfunktionen ska 
tillsammans med verksamheten eller referensgruppen prioritera miljöanpassade 
lösningar så långt detta är möjligt och förenligt med gällande lagstiftning". 

3. Under punkt 5 under avsnittet Miljö stryks texten "När ett upphandlingsdokument 
eller ett avtal utformas ska, när så är möjligt, krav ställas på att leverantören innehar en 
miljöpolicy vid avtalets start". 

4. Under punkt 5 under avsnittet Social och etisk stryks texten "Leverantören anställer 
eller erbjuder praktik eller traineeplatser till personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden". 

  
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar avslag på Stina Isakssons 
fyra ändringsyrkanden. 
  
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons första 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons första 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons andra 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons andra 
ändringsyrkande 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons tredje 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons tredje 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons fjärde 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons fjärde 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
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Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
fyra ändringsyrkanden.  
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§48 

Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler  
(2022 KS0084) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande arvoden vid de 
allmänna valen 2022: 

 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr 
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr 
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr 
 Reserv i vallokal – 1000 kr 
 Rösträknare – 1000 kr 
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente  
 Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente 
  
Är en person tillika reserv i vallokal och rösträknare får personen 1500kr sammanlagt för sina 
uppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver föreslå till kommunfullmäktige vilka arvodesnivåer som ska gälla för de 
som arbetar med röstmottagning vid de allmänna valen 2022.  
  
Arvodesnivåerna har uppjusterats i förhållande till nivåerna som gällde 2018.  
  
Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning kring vilka arvodesnivåer andra 
kommuner har beslutat inför valen 2022 och konstaterar att de föreslagna nivåerna ligger i 
den högre delen av skalan på arvodesnivåer.  

Handlingar i ärendet 
 §40 KSAU Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler 
 §7 VN Arvode till röstmottagare 
 Tjänsteskrivelse arvode till röstmottagare 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande arvoden vid de 
allmänna valen 2022: 

 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr 
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr 
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr 
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 Reserv i vallokal – 1000 kr 
 Rösträknare – 1000 kr 
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente  
 Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente 
  
Är en person tillika reserv i vallokal och rösträknare får personen 1500kr sammanlagt för sina 
uppdrag. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021  
(2021 KS0050) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontrollplan 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året.  
Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu Kommunstyrelsen kan ta del 
av.  
  
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig 
säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, 
grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
  
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
? verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk 
hushållning  
? verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål  
? informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig  
? de lagar, regler och styrdokument som finns följs  
? möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 
förhindras  
  
En av punkterna i den interna kontrollplanen 2021 har inte genomförts och det avser 
granskning av anställdas kunskapsnivå inom informationssäkerhet. Anledningen är att 
informationssäkerhetsansvarig varit tillika stabschef för krisledningsgruppen, vilket krävt ett 
omfattande arbete under 2020 och 2021. 
  
Enligt kommunens riktlinjer för upphandling och inköp ska vissa uppföljningar göras i 
samband med årsbokslutet, det avser punkterna 12-14 i bifogat underlag. 
  

Handlingar i ärendet 
 §42 KSAU Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontroll 2021, Kommunstyrelsen 
 Uppföljning internkontrollplan KS bokslut 2021 
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 Internkontrollplan 2021 KS 210515 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kommunstyrelsens uppföljning av intern kontrollplan 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021  
(2021 KS0052) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2021 års 
internkontrollplan. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året. Räddningsnämnden har tagit fram en uppföljning som nu kommunstyrelsen kan ta 
del av. 
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig 
säkerhet 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål 
och 
riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 
Kommunens styrmodell utgör grunden för detta. Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en 
plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 
ekonomisk hushållning 

 verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål 
 informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig 
 de lagar, regler och styrdokument som finns följs 
 möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas 

och förhindras 

Handlingar i ärendet 
 §43 KSAU Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021 
 Tjänsteskrivelse  Uppföljning internkontrollplan RN 2021 
 Uppföljning internkontrollplan 2021 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2021 
 Internkontrollplan 2021 räddningsnämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av räddningsnämndens uppföljning av 2021 års 
internkontrollplan. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§51 

Bokslut 2021 Kommunstyrelsen  
(2021 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Vid bokslutet redovisar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på totalt 2 194 tkr 
(exklusive kommunfastigheterna), vilket motsvarar 3,7 procent. Kommunfastigheterna visar 
en negativ avvikelse mot budget på totalt 457 tkr.  
  
Kommunstyrelsen har under 2021 haft en total investeringsbudget på 185 404 tkr och utfallet 
i bokslutet är 45 154 tkr. Det är främst investeringsprojekten Landeryds- och Torups skola 
som utgör årets budgetavvikelse. Dessa investeringsprojekt beräknas fortlöpa till 2023/2024. 
  
Kommunstyrelsen följer upp 8 nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Av dessa 
nyckeltal uppfyller 6 godkänd kvalité, 1 delvis godkänd kvalité och 1 når inte upp till 
godkänd kvalité. 

Handlingar i ärendet 
 §44 KSAU Bokslut 2021 kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 
 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen KORTVERSOION 
 Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Kommunchefen 
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Bokslut 2021 Räddningsnämnden  
(2021 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens bokslut för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 89 tkr, 
vilket motsvarar 0,7 procent.  
  
Räddningsnämndens investeringar uppvisar vid årets slut en positiv avvikelse på 120 tkr. 
Projekten Slangtvätt, insatsfordon med fyrhjulsdrift och båt med trailer är klara. 
Ombudgetering av ej färdigställt projekt hanteras i ett separat ärende. 

Handlingar i ärendet 
 §45 KSAU Bokslut 2021 räddningsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Bokslut Räddningsnämnden 2021 
 Bokslut Räddningsnämnden 2021 KORTVERSION 
 Bokslut Räddningsnämnden 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens bokslut för 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Räddningschef 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen - våren 2022  
(2022 KS0028) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sammanställt en redovisning av de uppdrag från 
kommunstyrelsen och dess utskott som är pågående och som inte har återredovisats. I listan 
finns också uppdrag som har blivit slutförda tiden mellan denna redovisning och förra 
redovisningen. 
  
Kommunledningskontoret har gått igenom listan och avslutat ärenden som arbetas med 
löpande i den dagliga verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 §46 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunstyrelsen - våren 2022 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av uppdrag från kommunstyrelsen våren 2022 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - våren 2022 
 Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - hösten 2021 (grund) 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta del av återredovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen 
och dess utskott. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering  
(2021 KS0336) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av fordonshantering och 
översända det till revisorerna. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till riktlinjer för fordonshantering samt att 
formalisera processen och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med ett 
planeringsdirektiv samt tidsplan. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat 
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig hantering 
och nyttjande av kommunens fordon. 
  
Deras bedömning är att en förbättring av hantering och nyttjande av fordonen i stort är en 
styrningsfråga. Vidare framförs att det krävs tydligare bestämmelser för hela kommunen kring 
vad som är viktigt för att uppnå ett optimalt och effektivt nyttjande av fordonen. Det är även 
av vikt att stärka uppföljningen för att säkerställa att politiska beslut efterlevs. Därtill lyfts att 
kontroll och uppföljning är en viktig aspekt för att minimera risker för onödiga kostnader eller 
felaktigt nyttjande av fordon och tankkort. De konstaterar bl.a. att det inte finns några 
kommunövergripande styrdokument över hanteringen eller ansvaret för fordonen i Hylte 
kommun. 
  
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att ta fram 
kommungemensamma riktlinjer och rutiner för fordonshanteringen. Som tydliggöra ansvaret 
för hanteringen av fordon i kommunen. Utvärdera och fatta beslut om kommunen i huvudsak 
ska äga eller leasa personbilar samt Uppdatera och förtydliga användarrutiner för fordonen. 
  
Vidare rekommenderas kommunstyrelsen se över de mål som är kopplade till fordon och 
drivmedel. Vidta åtgärder för att uppnå målet att 30 % av det bränsle/drivmedel som används 
i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av 
förnyelsebara bränslen eller el. Alternativt bereda fram nya mål kring bränsleförbrukning. 
  
Revisorerna har begärt svar på denna granskning. 
  
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och lämnar följande förslag till 
kommunstyrelsen.  
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Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har idag en sammansatt grupp med 
tjänstepersoner som arbetar med att förbättra kommunens fordonshanteringen bl.a. utifrån det 
som framkommit i granskningsrapporten. Ett naturligt steg i detta arbete är att även ta fram 
styrande dokument för hanteringen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i 
samband med sitt svar till revisorerna även ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för fordonshantering. Kommunledningskontoret har utifrån detta tagit fram ett 
förslag till svar till revisorerna som bifogas. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §47 KSAU Svar på missivet - Granskning av kommunens fordonshantering 
 Tjänsteskrivelse - Svar granskning fordonshantering 
 Svar på fordonsgranskning 
 Missiv - Granskning av kommunens fordonshantering, för yttrande 
 Granskning av kommunens fordonshantering - Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på granskning av fordonshantering och 
översända det till revisorerna. 
  
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnads-kontoret ta fram förslag till riktlinjer för fordonshantering. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunledningskontoret också får i uppdrag att formalisera 
processen och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med ett planeringsdirektiv samt 
tidsplan.   
  
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny 
Löfquists tilläggsyrkande. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquist tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquist tilläggsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen  
(2022 KS0058) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sett över samtliga enheters delar i kommunstyrelsens 
delegeringsordning och förslår förändringar i enlighet med vad som framkommit i detta 
arbete. 
  
I ekonomidelen föreslås mindre justeringar, främst genom att en översyn har gjorts av 
delegatnivå. Det har även tillkommit förtydligande där besluten faller under verkställighet.  
  
Förändringarna i personaldelen grundar sig i att man har sett över nivån på delegaten, och 
enstaka punkter har tagits bort med hänvisning till att de har klassats som verkställighet.  
  
I förslaget ersätts upphandlingsdelen med en förnyad, förkortad version. Där beslut om 
anskaffning utgår samt vissa beslut förtydligas. Delegeringsordningen stämmer i förslaget 
bättre överens med hur upphandlingsfunktionen är utformad. 
  
Delen om GDPR och informationssäkerhet är ny och har inte funnits med i tidigare versioner. 
I och med det tillkommer fler delegater och lagar. Dessa redovisas inledningsvis.  
  
Med anledning av förändringar i lagtexter har räddningstjänstdelen uppdaterats med nya 
lagrumshänvisningar. 
  
I förslaget har de uppgifter som bör utgå strukits över och det som tillkommit markerats med 
rött. 
  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagna revideringar i 
delegeringsordningen.  
  

Handlingar i ärendet 
 §48 KSAU Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegeringsordning kommunstyrelsen 
 Delegeringsordning med ändringar 2022-02-11 

25 (35)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-15  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning i 
enlighet med bifogat förslag. 
  
Arbetsutskottet beslutar att de redaktionella ändringarna som diskuterades på dagens 
sammanträde justeras till kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar att: 

1. Delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens arbetsutskott under punkt 
3.7. 

2. Delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens arbetsutskott under punkt 
3.19. 

3. Delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens arbetsutskott under punkt 
3.24. 

4. Delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens arbetsutskott under punkt 
3.26. 

5. Delegat ändras från personalutskott till kommunstyrelsens arbetsutskott under punkt 
3.27. 

  
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons fem ändringsyrkanden. 
  
Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons första 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons första 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons andra 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons andra 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons tredje 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons tredje 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons fjärde 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons fjärde 
ändringsyrkande. 
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons femte 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons femte 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande fråga till sist om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
fem ändringsyrkanden. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga kontor 
 

Paragrafen är justerad 
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§56 

Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av 
pandemin - Beslut under pandemin  
(2021 KS0265) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning och granskning av beslut under pandemin. 

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsbyrå under 2021 granskat kommunens 
krisledning och hantering av pandemin. Kommunstyrelsen svarade på denna granskning den 
2021-10-05, KS §181. I kommunstyrelsens svar framgår att kommunstyrelsen avser att 
genomföra en granskning av beslut tagna av ordförande i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsen för perioden 2020-03-01 till och med 2021-06-30. I svaret framgår att 
denna granskning ska presenteras för kommunstyrelsen.  
  
Kommunledningskontoret återkommer nu med denna redovisning och granskning till 
kommunstyrelsen, se bilaga.  

Handlingar i ärendet 
 §49 KSAU Svar på granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin  

- Beslut under pandemin 
 Tjänsteskrivelse - Beslut under pandemin 
 Redovisning och granskning av beslut under pandemin 
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisorernas missiv 
 Svar på revisorernas missiv 
 Missiv från revisorerna - Krisledning och hantering av pandemin 
 Granskningsrapport - Granskning av kommunens krisledning och hantering av 

pandemin 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning och granskning av beslut under pandemin. 
 

Paragrafen är justerad 
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§57 

Förstudie - Framtida behov av särskilt boende inom socialpsykiatri 
samt boendeformer inom LSS  
(2018 KS0400) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla och finansiera på anbud grundad siffra. 

Beskrivning av ärendet 
Den 28 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen, KS § 199, att en förstudie skulle 
genomföras som klargör avgränsningar, tidplan och kostnad för en utredning av framtida 
behov av särskilda boende inom socialpsykiatri samt boendeformer inom LSS. 
Omsorgskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret arbetat fram en förstudie där 
förutsättningarna för en eventuell boendeutredning definieras. Förstudien biläggs ärendet och 
kommunstyrelsen föreslås avsluta uppdraget om förstudie genom att godkänna densamma. 

Handlingar i ärendet 
 §50 KSAU Förstudie - Framtida behov av särskilt boende inom socialpsykiatri samt 

boendeformer inom LSS 
 Tjänsteskrivelse - Förstudie avseende behov av boendeformer inom LSS och 

socialpsykiatri 
 Förstudie utredning framtida boendeformer, LSS och socialpsykiatri 
 §199 KS Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förstudien och att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla och finansiera på anbud grundad siffra. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Lisa Mogren (V) och Nina Larsson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Samråd med samhällsbyggnadsnämnden - våren 2022  
(2022 KS0032) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
På samrådet deltar ordförande Malin Thydén Kärrman (S), 1:e vice ordförande Bengt-Åke 
Torhall (L), 2:e vice ordförande Martina Philip Carlsson (C) samt samhällsbyggnadschef 
Katarina Paulsson. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 

 Ekonomi och bokslut för 2021. 
 Investeringar och godkända ombudeteringar. 
 Grunduppdrag, nyckeltal och internkontrollplan. 
 Medarbetarenkäten. 
 Påverkan för nämnden vad det gäller Covid-19. T.ex. ansträngt personalläge, ökat 

antal bygglovsansökningar och ökat besöksantal på återvinningscentralen. 
 Uppdrag 2022. T.ex. införande av digital bygglovsansökan, rekrytering av VA-chef 

och ansökan av vattendomar. 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd med kommunstyrelsen - samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 

2022 
Paragrafen är justerad 
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§59 

Samråd med kultur- och folkhälsonämnden - våren 2022  
(2022 KS0029) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
På samrådet deltar ordförande Birgitta Årzén (S), 1:e vice ordförande Marie-Louice 
Lindström (S), 2:e vice ordförande Christer Johansson (M), kultur- och folkhälsochef Christer 
Grähs samt utvecklingsledare Jenny Johansson. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 

 Ekonomi och bokslut för 2021. 
 Interkontrollplan 
 Påverkan för nämnden vad det gäller Covid-19. T.ex. utbildningsskuld och återstart av 

kultur- och fritidsverksamheten. 
 Investeringsbehov T.ex. Örnvallen och stallet i Rydöbruk. 
 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. 
 Kriget i Ukrainas påverkan för Hylte Kommun. 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd med kommunstyrelsen - kultur- och folkhälsonämnden 15 mars 

2022 
Paragrafen är justerad 
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§60 

Samråd med barn- och ungdomsnämnden - våren 2022  
(2022 KS0030) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
På samrådet deltar ordförande Maria Hedin (S), 1:e vice ordförande Per-Yngve Bengtsson 
(S), 2:e vice ordförande Malin Svan (C) samt barn- och ungdomschef Ulf Nilsson. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 

 Ekonomi, bokslut för 2021 samt detaljbudget. 
 Handlingsplaner för områden med minskat elevantal  
 Interkontrollplan 
 Påverkan för nämnden vad det gäller Covid-19. T.ex. undervisningsskuld, lovskola 

och extra läxstöd 
 Satsning via Skolmiljarden på elever som ej är godkänd i grundämne. 
 Fortbildning för barnskötare och lärare i fritidshem. 
 Utvecklingsmål 2022. T.ex. kunskapsutveckling, trygghet, studiero och 

hälsofrämjande och förbyggande barn- och elevhälsa. 
 Behov av utveckling av samarbetet med Hyltebostäder vad det gäller felanmälan på 

byggnader och lokaler som nämnden hyr. 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd med kommunstyrelsen - barn- och ungdomsnämnden 15 mars 

2022 
Paragrafen är justerad 
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§61 

Samråd med omsorgsnämnden - våren 2022  
(2022 KS0031) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
På samrådet deltar ordförande Gunnel Johansson (S), 2:e vice ordförande Rolf Kenneryd (C) 
samt omsorgschef Jörgen Lövgren. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 

 Ekonomi och bokslut för 2021. 
 Påverkan för nämnden vad det gäller Covid-19. T.ex. ökad sjukfrånvaro, fortsatt höga 

personalkostnader och verksamhetsskuld inom eftersatta områden under pandemin. 
 Kvalitetshöjande verksamhet så som äldreomsorgslyftet och internutbildningar. 
 Rätt till heltid. 
 Lägesbild - implementering av beslutet gällande vaccinationskrav. 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd med kommunstyrelsen - omsorgsnämnden 15 mars 2022 

Paragrafen är justerad 

33 (35)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-15  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§62 

Samråd med stiftelsen Hyltebostäder - våren 2022  
(2022 KS0033) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har genomfört samrådet och tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
På samrådet deltar ordförande Lars Sundberg (S) samt stiftelsen Hyltebostäders verkställande 
direktör Charlotta Lindahl. 
  
Under samrådet diskuterades bland annat följande frågor: 

 Ekonomi och bokslut för 2021. 
 Internkontrollplan 
 Påverkan för stiftelsen vad det gäller Covid-19. T.ex. personalbrist, höjda priser och 

försenade leveranser av byggmaterial. 
 Pågående investeringar. T.ex. Smedjevägen i Torup och fjärrvärmeanläggning i 

Unnaryd. 
 Uthyrningssituationen. 
 Möjligheten att tillgängliggöra lägenheter för flyktingmottagning. 
 Nytt fastighetssystem ska implementeras. 
 Framtida renoveringsbehov. 

Handlingar i ärendet 
 Frågor inför samråd med kommunstyrelsen - stiftelsen Hyltebostäder 15 mars 2022 

Paragrafen är justerad 
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§63 

Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen  
(2022 KS0117) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Carl-Henrik Sölvinger, Ernst & Young, informerade om granskningen av ärendehanteringen 
inom myndighetsutövningen som har gjorts på uppdrag av Hylte kommuns förtroendevalda 
revisorer. 
  
Syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden har en 
ändamålsenligt ärendehantering gällande myndighetsutövningen. 
  
Ernst & Youngs sammanfattade bedömning är att ärendehanteringen är ändamålsenligt. Dock 
anser man att eftersom enheten är liten medför det risker gällande ärendehanteringen och 
därför anser man att nämnden bör agera. 

Handlingar i ärendet 
 Granskning av ärendehantering inom myndighetsutövningen 

Paragrafen är justerad 
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