MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-07

Du hittar de handlingar som har varit
Ksau underlag på kommunens hemsida.
Tänk på atthandlingarna kan skilja sig
från det slutliga beslutet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Klicka på denna ruta för att komma till
Ksau kallelse

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:35

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande) §§114126, §§128-129, Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande),
Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommundirektör)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (Information- och kanslichef)
Charlotta Lindahl (Verkställande funktionär) §116
Eva Lindh-Pernheim (Arbetsförmedlingen) §116

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§114-129

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-07

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA
§114

Val av justerare

§115

Godkännande av ärendelista

§116

Information och rapporter

§117

Meddelande

§118

Kommun- och regionledningsforum

§119

Remiss från Finansdepartementet - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting

§120

Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun, på remiss

§121

Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss

§122

Motion - Jämställt försörjningsstöd, på remiss

§123

Motion - Huskurage, på remiss

§124

Klimatkompensationsfonden - Elias Fries skola

§125

Riktlinjer för anställnings- och investeringsstopp

§126

Undantag från anställnings, inköps- och övertidsstopp

§127

Tolkning av ersättningsreglemente - 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

§128

Arvode för beredskapsersättning - återremiss

§129

Ansökan klimatkompensationsfonden, Kråkbergskolan årskurs 6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§114

Val av justerare
(2019 KS0008)
Beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§115

Godkännande av ärendelista
(2019 KS0009)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ärendelistan och beslutar att ärende Ansökan
klimatkompensation -Kråkbergsskolan åk 6 läggs till ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§116

Information och rapporter
(2019 KS0010)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Avstämning investeringsprojekt
Charlotta Lindahl, verkställande funktionär Hyltebostäder, ger en avstämning av de
investeringar som pågår.
Möte med Arbetsförmedlingen
Eva Lindh-Pernheim från Arbetsförmedlingen har bjudits in till arbetsutskottet för att ge
alternativt föra diskussion kring Arbetsförmedlingens omorganisation
SmåKom
Hylte kommun var med på SmåKom. Hylte kommun hade en presentation om digitalisering.
Barnkonventionen
Mötesplats barnkultur har bjudit in Åsa Ekman, barnrättskonsult att inspirera kring
Barnkonventionen som lag. Politiker, tjänstepersoner och föreningar var inbjudna.
Trygghetsvandring
Det har en trygghetsvandring och kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att man vill ha
en återkoppling kring vad som kom fram.
Utbildning våld i nära relationer
Anna Roos (C) var tillsammans med ett antal politiker på utbildning om våld i nära relationer.
Strukturfondspartnerskapet
Stina Isaksson (SD) rapporterar från strukturfondspartnerskapet.
Integration Halland
Det har varit en avslutningskonferens med Integration Halland. Det kommer vara ett sista
styrgruppsmöte i maj. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar en slutrapportering till
kommunstyrelsen om Integration Halland.
Årsstämma med Kommuninvest

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ronny Löfquist (S) har varit på årsstämma med Kommuninvest.
Ägarsamråd Överförmyndare i samverkan
Det har varit ägarsamråd för Överförmyndare i samverkan.
Möte med intressent
Ronny Löfquist (S) har träffat en intressent som vill köpa tomter i Torup. Det kommer upp
som ärende på nästa sammanträde.
Destinationsutveckling
Hylte kommun är med i ett arbete kring destinationsutveckling för att dra nytta av den nya
färjeförbindelsen Halmstad-Grenå.

Handlingar i ärendet



Föredragningslista KSAU 7 maj 2019

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§117

Meddelande
(2019 KS0006)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelanden.
Beskrivning av ärendet

I kallelsen till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de
meddelanden som har kommit in till kommunen som det kan vara bra att kommunstyrelsen
har kännedom om.
Handlingar i ärendet




Missiv och granskning- Intern kontroll debitering avgifter Hylte kommun
Namninsamling Rädda Hyltes elevassistenter

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§118

Kommun- och regionledningsforum
(2019 KS0069)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av anteckningar från kommun- och
regionledningsforum (KRF) den 10 april 2019. Vid mötet avhandlades:
 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
 Planering av studiebesök KRF juni
 Överenskommelse och ersättning för missbruks- och beroendevården Halland
 Ersättningsmodell för hemsjukvårdsöverenskommelse 2020
 Reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18)
Handlingar i ärendet




Agenda KRF 190410
Anteckningar KRF 190410.pdf

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§119

Remiss från Finansdepartementet - Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(2019 KS0116)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till
yttrande och beslutar att skicka in det till Finansdepartementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar om en redaktionell ändring innan yttrandet skickas
in: Före ska bytas ut mot innan i sista meningen på sista punkten i sammanfattningen och
sista meningen i sista stycket under rubriken Delmodell, kommunal vuxenutbildning.

Beskrivning av ärendet

Finansdepartementet har skickat ut en remiss kring den statliga utredningen "Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" (SOU 2018:74).
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.
Svar ska lämnas senast 17 maj 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskottet får ta beslut om
yttrande eftersom kommunstyrelsens beslut inte hinner inhämtas.
Handlingar i ärendet





Remissvar "Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU
2018:74) LITE MER LIKA"
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - Svar senast 17 maj 2019
Remissmissiv
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - Svar senast 17 maj 2019

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§120

Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte
kommun, på remiss
(2019 KS0197)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Den 4 mars 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- I väntan på nationella riktlinjer införa i Hyltes lokala ordningsföreskrifter texten ”Böneutrop
via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet, då det för det omgivande samhället kan upplevas som
störande samt kulturellt och religiöst polariserande.”

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats, på remiss
Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
§37 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslag på svar ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 25 juni.

Yrkande
Göran Edberg (S) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Göran Edbergs yrkande mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Göran Edbergs yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§121

Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss
(2019 KS0196)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med
motivering att det ligger i kommunala uppdraget med säkra och trygga
skolmiljöer. Kameraövervakning kan vara ett sätt.
Beskrivning av ärendet

Den 4 mars 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- ansöka och efter en lyckad ansökan montera upp kameraövervakningssystem med
tillhörande skyltar vid särskilt utsatta skolor.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss
Motion angående kameraövervakning inom skolområden
§37 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslag på svar ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 25 juni.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar, med instämmande av Anna Roos (C), Göran Edberg (S), Tommy
Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD), att motionen ska anses besvarad med motivering att
det ligger i kommunala uppdraget med säkra och trygga skolmiljöer. Kameraövervakning kan
vara ett sätt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§122

Motion - Jämställt försörjningsstöd, på remiss
(2019 KS0230)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar på motionen.
Förslaget på svar ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 12 september 2019.
Beskrivning av ärendet

Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade den 12 mars 2019 in en motion om jämställt
försörjningsstöd. I motionen föreslås:
”Att Hylte kommun beslutar att försörjningsstöd alltid ska betalas ut till båda parter i ett
förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.”
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ge arbets- och
näringslivsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag på svar på motionen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion jämställt försörjningsstöd, på remiss
Motion - Jämställt försörjningsstöd
§37 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar på motionen.
Förslaget på svar ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 12 september 2019.
Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§123

Motion - Huskurage, på remiss
(2019 KS0231)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen. Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att samverka
med Bostadsstiftelsen Hyltebostäder under arbetet med remissen för att få in deras
synpunkter.

Förslag på svar ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 12 september 2019.
Beskrivning av ärendet

Anna Roos (C) och Maj Brodin Johansson (C) lämnade den 12 mars 2019 in en motion om
huskurage. I motionen föreslås:

”Att Hylte kommun inför Huskurage som en metod att förebygga våld i nära relationer.

Att Inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen.”

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och
näringslivsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion huskurage, på remiss
Motion - Huskurage
§37 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag på svar ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 12 september 2019.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att samverka
med Bostadsstiftelsen Hyltebostäder under arbetet med remissen för att få in deras
synpunkter.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår kommunledningskontorets
förslag till beslut inklusive Annas Roos yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet
bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut inklusive Annas Roos yrkande.
Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§124

Klimatkompensationsfonden - Elias Fries skola
(2019 KS0031)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ansökan om 7500 kr.
Beskrivning av ärendet

Alla tjänsteresor med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter
klimatkompenseras, i enlighet med kommunens riktlinjer för klimatkompensation. Den
kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att:
- Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.
- Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom
Region Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot.
Årskurs 4 på Elias Fries skola lämnade den 29 april 2019 in en ansökan till
klimatkompensationsfonden. Pengarna ska gå till en studieresa med buss till Växtverket i
Halmstad. Eleverna ansöker om 7 500 kr.
På Växtverkets hemsida hittar kommunledningskontoret information om att elever i årskurs 5
i Halmstads, Laholms och Hyltes kommuner, förutom gratis inträde, även får fri bussresa till
och från Växtverket.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Ansökan klimatkompensationsfonden, Elias Fries årskurs 4
Ansökan klimatkompensationfonden - Elias Fries skola

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Årskurs 4 Elias Fries
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§125

Riktlinjer för anställnings- och investeringsstopp
(2019 KS0001)
Beslut

Övertid
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunledningsgruppens förslag på
förtydligande av övertidsstoppet med redaktionell ändring om myndighetsutövning inom
socialtjänsterna.
Inköpsstopp
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommunledningsgruppens förslag på
förtydligande om inköpsstopp med tillägget att det är även inköpstopp för konsulttjänster.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och investeringsprojekt är undantagna från stoppet
för inköp av konsulttjänster.
Investeringsstopp
Återremitteras till för renodlas och förtydligas. Riktlinjen ska tas upp på arbetsutskottets
sammanträde 14 maj 2019.
Anställningsstopp
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunledningsgruppens förslag på
förtydligande av anställningsstoppet med följande ändringar:
- Punkt 2 i undantaget ska vara: Tjänster finansieras av externa medel.
- Punkt 3 ska ändras till: Vikariat som understiger tre månader ska undantas.
Övrigt
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en tidsplan på externa lokaler och övriga
effektiviseringar och redovisa den vid nästa sammanträde med arbetsutskottet.
Handlingsplanen får lämnas på bordet.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om ett anställnings-, inköp- och övertidstopp.
Kommunfullmäktige har även tagit beslut om investeringsstopp.
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för eventuella undantag och
beloppsgränser gällande punkterna anställningsstopp, inköpsstopp, investeringsstopp och
övertidsstopp. Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
fastställa dessa riktlinjer vid sitt sammanträde 7 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar förslaget som är framtaget av kommunens
ledningsgrupp.
Handlingar i ärendet










§96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
Blankett - begäran om undantag från investeringsstopp 2019.doc
Blankett - begäran om undantag från inköpsstopp 2019.doc
190418 Övertidsstopp.docx
190418 Inköpsstopp.docx
190418 Arbetsgång investeringsstopp.docx
Rutin Behovsprövning.docx
Behovsprövningsblankett PU 2019.doc

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på punkt 4 i anställningsundantagen som handlar om
anställningar inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Göran Edberg (S) yrkar bifall till förslaget till beslut från kommunens ledningsgrupp om
punkt 4.
Ronny Löfquist (S) yrkar att "till medparten" tas bort i punkt 2 i anställningsundantagen.
Ronny Löfquist (S) yrkar att vikariat under tre månader undantas, istället för sex månader i
punkt 3 i förslaget till beslut från kommunens ledningsgrupp.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller punkt 1 i förslaget från kommunens
ledningsgrupp om anställningsstopp. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller punkt 1.
Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande om punkt 2 i
förslaget från kommunens ledningsgrupp om anställningsstopp. Ordförande finner att
arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande om punkt 3 i
förslaget från kommunens ledningsgrupp om anställningsstopp. Ordförande finner att
arbetsutskottet bifaller Ronny Löfquists yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande ställer därefter Göran Edbergs bifallsyrkande mot Stina Isakssons avslagsyrkande
om punkt 4. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Göran Edbergs yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§126

Undantag från anställnings, inköps- och övertidsstopp
(2019 KS0299)
Beslut

Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde.
Beskrivning av ärendet

Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med begäran om undantag
från anställningsstopp.
Handlingar i ärendet






Sammanställning behovsprövning till PU 7 maj
Ekonomichef
Behovsprövningsblankett PU - Controller
Behovsprövningsblankett PU - trainee

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§127

Tolkning av ersättningsreglemente - 1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
(2019 KS0296)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tolkar ersättningsreglementet och beslutar att
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska få 10 % arvode från och med den 1 januari 2019,
likt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 att inför den nya mandatperioden 2019-2022
höja arvodet för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott till 10 % av kommunstyrelsens
ordförande.
Ersättningsreglementet som gällde fram till den 14 mars 2019 reglerade arvodet för förste vice
ordförande i kommunstyrelsen, punkt 1.5 löd:
”Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in som ledamot i kommunstyrelsens
utskott får totalt 5 % ersättning för båda uppdragen.”
Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2019 att revidera ersättningsreglementet och
punkt 1.5 ändrades till:
”Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott får totalt 10 % ersättning för båda uppdragen.”
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är berättigad 5 % i arvode för sitt uppdrag. Eftersom
den förtroendevalda oftast även sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott där arvodet för
ledamöter är 10 % har kommunfullmäktige beslutat i punkt 1.5 i ersättningsreglementet att
den förtroendevalda endast ska få ett av arvodena.
Det har funnits delade meningar om vilken ersättning som ska utbetalas till kommunstyrelsens
1:e vice ordförande. Enligt § 19 i ersättningsreglementet beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott om tolkning av reglementet.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska få 10 % arvode från och med den 1 januari 2019,
likt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Tolkning av ersättningsreglemente

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tolkar ersättningsreglementet och beslutar att
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska få 10 % arvode från och med den 1 januari 2019,
likt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Jäv
Göran Edberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Personalenheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§128

Arvode för beredskapsersättning - återremiss
(2018 KS0371)
Beslut

Ärendet återremitteras till valnämnden med motiveringen att ärendet inte hinner gå upp
till kommunledningskontoret innan EU-valet. Valnämnden uppmannas att hantera
ersättningen inom egen budget.

Beskrivning av ärendet

Valnämnden behöver ta ett formellt beslut om arvode för jourtjänstgöring vid de allmänna
valen 2018 och EU-valet 2019. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som till
viss del utgår från arvodena från 2014. Vid valen 2014 hade de som arbetade i vallokalerna
timersättning i enlighet med den schablonersättning som kommunens förtroendevalda.
Kommunledningskontoret föreslog istället att ersättningen skulle bli en fast summa.
Anledningen till att gå över till en fast summa var för att på lättare sätt kunna planera
budgeten samt att övriga halländska kommuner har fasta summor. När
kommunledningskontoret har räknat fram förslagen har kontoret tittat på hur många timmar
som betalades ut 2014 och vilken schablonersättning (timersättning) som kommunens
förtroendevalda får.
Valnämnden tog beslut om arvode för extra rösträknare §8 VN Arvode för röstmottagare och
ordförande och vice ordförande i valdistrikt 9 januari 2018. Valnämnden beslutade arvode på
950 kr för extra rösträknare och därför ser valnämnden det som rimligt att föreslå samma fasta
summa för jourtjänstgöring.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till valnämnden för förtydligande. Valnämnden
har nu skickat ett förtydligande.
Handlingar i ärendet

 §35 VN Återremiss - arvode för beredskapsersättning EU-valet 2019
 Tjänsteskrivelse - Återremiss arvode för beredskapsersättning EU-valet 2019
 §6 KF Arvode för beredskapsersättning
 §46 VN Arvode till jourtjänstgöring
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Ärendet återremitteras till valnämnden med motiveringen att
ärendet inte hinner gå upp till kommunledningskontoret innan EU-valet. Valnämnden
uppmannas att hantera ersättningen inom egen budget.
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Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till

Valnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§129

Ansökan klimatkompensationsfonden, Kråkbergskolan årskurs 6
(2019 KS0031)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan med motiveringen att det inte
ryms inom klimatkompensationsfondens intentioner.
Beskrivning av ärendet

Alla tjänsteresor med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter
klimatkompenseras, i enlighet med kommunens riktlinjer för klimatkompensation. Den
kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att:
- Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.
- Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom
Region Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot.
Årskurs 6 på Kråkbergskolan lämnade den 3 maj 2019 in en ansökan till
klimatkompensationsfonden. Pengarna ska gå till en resa med buss till en Fairplay-turnering i
Halmstad. Klassen ansöker om 7 000 kr.
I ansökan motiveras ansökan med att man har pratat med eleverna om miljötänk och att
eftersom de är så många barn och vuxna hade det krävts 7 personbilar att ta sig till Halmstad.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Ansökan klimatkompensationsfonden, Kråkbergsskolan årskurs 6
Ansökan klimatkompensationsfonden Pengar till buss - Kråkbergsskolan

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Årskurs 6, Kråkbergskolan
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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