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Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Kerstin Thörner

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Göran Edberg (S)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-09
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S) §§177-
193, §§195-196, Göran Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), 
Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Anders 
Bertilsson (SPI)  ersätter Johan Fahlen (S), Lisa Mogren (V) §194 ersätter Krister 
Mattsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)
Gunnel Johansson (S)
Lisa Mogren (V) §§177-193, §§195-196
Stina Isaksson (SD)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Anton Larsson (utredare) §179
Pernilla Jakobsson (översiktsplanerare) §179
Rasmus Gustafsson (ekonom) §179

Utses att justera Anna Roos (C)
Göran Edberg (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§177-196
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ÄRENDELISTA
§177 Val av justerare 2018

§178 Godkännande av ärendelista 2018

§179 Information och rapporter 2018

§180 Meddelande KS 2018

§181 Delegeringsredovisning 2018

§182 Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för överförmyndare i samverkan

§183 Revidering riktlinje kränkande särbehandling

§184 Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse

§185 Svar på motion angående antimobbningsprogram

§186 Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut

§187 Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen

§188 Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018

§189 Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering 
eller återvändande

§190 Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge

§191 Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i Hylte kommun

§192 Projektledare omsorgssystem

§193 Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen

§194 Erbjudande om bandvagn

§195 Övriga ärenden 2018

§196 Extra ärende: Samverkansavtal dataskyddsombud
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§177

Val av justerare 2018 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Roos (C) och Göran Edberg (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§178

Godkännande av ärendelista 2018 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar:

- Projektledare omsorgssystem utgår
- Extra ärende: samverkansavtal dataskyddsombud tillkommer

Paragrafen är justerad
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§179

Information och rapporter 2018 
(2018 KS0011)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Delårsbokslut Hylte kommun
Rasmus Gustafsson, ekonom, presenterar Hylte kommuns delårsbokslut.
 
Remiss SOU: ett ordnat mottagande
Anton Larsson, utredare, presenterar föreslaget yttrande till arbetsmarknadsdepartementet om 
ett ordnat mottagande, gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande.
 
Remiss från naturvårdsverket: landsbygdsutveckling i strandnära läge
Pernilla Jakobsson, översiktsplanerare, presenterar föreslaget yttrande till naturvårdsverket 
om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Handlingar i ärendet
 Presentationer KS 9 oktober 2018

Paragrafen är justerad
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§180

Meddelande KS 2018 
(2018 KS0007)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har till dagens möte skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen behöver ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Överförmyndare i samverkan Delårsbokslut 2018
 Samverkansprotokoll CESAM 2018-10-01

Paragrafen är justerad
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§181

Delegeringsredovisning 2018 
(2018 KS0014)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med tagna delegeringsbeslut.

Handlingar i ärendet
 Delegeringsbeslut av företrädare för projektet Framåt
 Delegeringsbeslut Borgensram stiftelsen Hyltebostäder, kommuninvest
 Bokföringsmässig avskrivning fordran
 Yttrande över revidering av Plan för kärnteknisk anläggning med bilagor
 Redovisning av anställningar september 2018
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv september 2018

 

Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) tillför följande till protokollet angående delegeringsbeslut borgensram 
stiftelsen Hyltebostäder:
Ronny Löfquist har tagit ett egenhändigt beslut gällande att förlänga borgen för stiftelsen 
Hyltebostäder om 150 mkr. Han har enligt delegeringsbeslut rätt att ta beslut i brådskande 
ärenden. Ronny sitter som vice ordförande i stiftelsen Hyltebostäder samt som KSO, i 
egenskap av KSO har han alltså beslutat om att förlänga borgen för stiftelsen Hyltebostäder 
där han alltså sitter som vice ordförande. Hur kunde detta bli ett brådskande ärende? Har 
inte Hyltebostäder koll på när Borgen löper ut? Isåfall är det väldigt dåligt skött om inte vice 
ordförande har bättre koll på det. Det hela förefaller mycket märkligt. Är det inte jäv att ta 
beslut om Borgen för en stiftelse där man själv sitter som vice ordförande? Detta är ett beslut 
som borde fattas av fullmäktige.

Paragrafen är justerad
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§182

Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för 
överförmyndare i samverkan 
(2018 KS0331)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om 
gemensam överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner, 
samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och 
Laholms kommuner.

Beskrivning av ärendet
Båstads kommun har skickat in en förfrågan till nämnden för överförmyndare i samverkan – 
Halmstad, Hylte, Laholm, om att ingå i den gemensamma nämnden och organisationen.

Nämnden för överförmyndare i samverkan är positiv till utökad samverkan och har den 2018-
08-28 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarnämnd för Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner samt 
reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads-, Halmstads-, Hylte och Laholms 
kommuner.

Ägarsamrådet, bestående av samverkanskommunernas kommunstyrelseordförande och 
kommunchefer, är positiva till utökad samverkan. Även överförmyndarkansliet är positivt till 
en utökning av verksamheten under förutsättning att ytterligare en heltidsanställd handläggare 
anställs.

Utökad samverkan ska inte resultera i ökade kostnader för nuvarande samverkanskommuner. 
Inför utökad samverkan med Båstads kommun behöver nuvarande samverksavtal uppdateras 
på så sätt att Båstads kommun läggs in i avtalet. Motsvarande ändring behöver göras i 
reglementet.

Förutsättningen för en utökad gemensam överförmyndarnämnd, där även Båstads kommun 
ingår, är att kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner Halmstad, Hylte och 
Laholm godkänner samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd samt reglemente.

Det nya samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter tidigare 
samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd mellan parterna. Nämnden benämns 
nämnden för överförmyndare i samverkan.

Om Båstads kommun inte ansluter sig till samverkan gäller rådande reglemente och 
samverkansavtal.
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Handlingar i ärendet
 §243 KSAU Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för 

överförmyndare i samverkan
 Tjänsteskrivelse - Förfrågan från Båstad kommun om att ingå i nämnden för 

överförmyndare i samverkan
 Förslag till ny organisation för nämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, 

Hylte, Laholm
 Protokollsutdrag Båstad kommun beslut om att ingå i nämnden för överförmyndare i 

samverkan
 Protokollsutdrag nämnden för överförmyndare i samverkan, förslag till ny 

organisation för nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
 Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och 

Laholms kommuner
 Preliminär budget  2019 samverkan överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om 
gemensam överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner, 
samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och 
Laholms kommuner.

Paragrafen är justerad
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§183

Revidering riktlinje kränkande särbehandling 
(2018 KS0298)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen riktlinje av 
kränkande särbehandling med tillägg att uppföljning sker i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Efter en tillsyn av Hylte kommuns riktlinje och rutiner avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier av Diskrimineringsombudsmannen (DO) uppfyller Hylte 
kommun inte kraven på riktlinjen. I den gamla riktlinjen saknades avståndstagande mot 
repressalier för de som anmäler en kränkning. Personalenheten har gjort ett förtydligande av 
riktlinjen.

Handlingar i ärendet
 §246 KSAU Revidering riktlinje kränkande särbehandling
 Tjänsteskrivelse: Revidering riktlinje kränkande särbehandling
 Riktlinje mot kränkande särbehandling

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen riktlinje av 
kränkande särbehandling med tillägg att uppföljning sker i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut.

 

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Paragrafen är justerad

11 / 34



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-09

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184

Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
(2018 KS0306)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2019:

KSAU                                          KS
                                                     22 januari
5 februari                                     19 februari
5 mars                                          19 mars
26 mars (årsbokslut)                     9 april
7 maj (vid behov, nuläge)
14 maj (REP)                               4 juni
11 juni
27 augusti                                    10 september
24 september                               8 oktober
29 oktober                                   12 november
3 december                                  17 december

KF
14 februari
14 mars
2 maj
18 juni
26 september
24 oktober
28 november

Heldagar för ledamöter i kommunstyrelsen och nämndernas presidium
16 april, Inför nuläges- och omvärldsanalyser
15 oktober, Inför justering resultat- och ekonomisk plan (REP)

Dagar för REP-beredning
22-23 januari - investeringar
23-26 april – REP-beredning
22-23 oktober – Justering REP

Samråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium
12 mars
17 september
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Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2019. Tiderna 
utgår från kommunens styrmodell.

Handlingar i ärendet
 §244 KSAU Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019
 KS - KF Kalender 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2019:

KSAU                                          KS
                                                     22 januari
5 februari                                     19 februari
5 mars                                          19 mars
26 mars (årsbokslut)                     9 april
7 maj (vid behov, nuläge)
14 maj (REP)                               4 juni
11 juni
27 augusti                                    10 september
24 september                               8 oktober
29 oktober                                   12 november
3 december                                  17 december

KF
14 februari
14 mars
2 maj
18 juni
26 september
24 oktober
28 november

Heldagar för ledamöter i kommunstyrelsen och nämndernas presidium
16 april, Inför nuläges- och omvärldsanalyser
15 oktober, Inför justering resultat- och ekonomisk plan (REP)

Dagar för REP-beredning
22-23 januari - investeringar
23-26 april – REP-beredning
22-23 oktober – Justering REP
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Samråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidium
12 mars
17 september

Paragrafen är justerad
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§185

Svar på motion angående antimobbningsprogram 
(2018 KS0100)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående antimobbingsprogram.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen. Svaret var inlämnat till kommunledningskontoret innan den 29 juni 
2018.
 
I motionen föreslås att:

- Hylte kommun ser över de likabehandlingsplaner som beskriver hur respektive skola i 
kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.
- Genomför en undersökning av hur väl planen fungerar,
- samt använder sig av ett antimobbningsprogram mot mobbning som ska vara 
forskningsbaserat eller dokumenterat fungerande i sitt utformande av 
likabehandlingsplaner
som beskriver hur respektive skola i kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, 
våld och otrygghet i skolan. Den mest kända och välrenommerade metoden i Norden 
har utarbetats av den svenske professorn Dan Olwaeus i Bergen, välkänd över hela 
världen samt att medel till detta ska sökas hos Skolverket.
 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Handlingar i ärendet
 §247 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram
 §73 BUN Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram
 Tjänsteskrivelse Svar på remiss Motion angående antimobbingprogram.
 Svar på remiss motion angående antimobbingprogram
 Motion angående antimobbningsprogram
 §15 KF Inkomna motioner
 §67 KSAU Motion angående antimobbningsprogram - på remiss
 §208 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslår motionen.

Paragrafen är justerad
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§186

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut 
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Inom ramen för Kommunstyrelsens tillsynsplikt beslutas att:

- Inhämta barn- och ungdomsnämndens handlingsplaner för en ekonomi i balans.
- Ge i uppdra åt kommunledningskontoret att genom extern utredning genomlysa och 
ge förslag till åtgärder inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet för att nå 
ekonomisk balans.
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om direktiv, avgränsning 
samt tidplan för uppdraget.

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
för 2018.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga 
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna.

2018 är tredje året med kommunens styrmodell och det flesta av kommunfullmäktiges 
nyckeltal kopplat mot verksamheterna mäts fortfarande mestadels under hösten, vilket innebär 
att en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning är svår att få till men visar för 
delårsbokslutet på ej uppfyllt.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till -3,5 
% vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,2 % vid årets slut. Därmed uppnår 
kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 35,1 % vid delårsbokslutet och förväntas 
hamna på 37,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och 
året.

Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -5,6 % vid 
delårsbokslutet och förväntas hamna på -3,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte 
accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid 
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delårsbokslutet och förväntas hamna på 100 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen 
accepterad nivå för perioden och för året.

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60 
%) uppgår till 51,4 % vid delåret och förväntas hamna på 47,1 % vid årets slut. Därmed 
uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.

Handlingar i ärendet
 §248 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2018
 Utkast Delårsbokslut
 Delårsbokslut Hylte kommun 2018 (2018-10-05)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
för 2018.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget: Inom ramen för 
Kommunstyrelsens tillsynsplikt beslutas att:

- Inhämta barn- och ungdomsnämndens handlingsplaner för en ekonomi i balans.
- Ge i uppdra åt kommunledningskontoret att genom extern utredning genomlysa och 
ge förslag till åtgärder inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet för att nå 
ekonomisk balans.
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om direktiv, avgränsning 
samt tidplan för uppdraget.

 
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§187

Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen 
(2018 KS0135)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den internkontrollplanen i samband med 
delårsbokslutet 2018.

Beskrivning av ärendet
Under mars månad 2018 beslutade kommunstyrelsen om en internkontrollplan för 
kommunledningskontorets verksamhetsområden. Planen innehåller flera delar och en 
uppföljning ska göras i samband med delår- och helårsbokslut. Uppföljningen i samband med 
delårsbokslutet är något mindre jämfört med den som kommer att genomföras vid 
helårsbokslutet.

Några avvikelser har framkommit vid kontrollerna och framgår i bilagan uppföljning 
internkontrollplan Kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §249 KSAU Uppföljning internkontrollplan 2018 kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll delår 2018
 Internkontrollplan 2018 KS
 Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av den internkontrollplanen i samband med 
delårsbokslutet 2018.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§188

Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018 
(2018 KS0313)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga bidraget till barn- och 
ungdomsnämnden för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det tillfälliga 
bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr, totalt 
494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas kostnader för 
placeringar av ungdomar inom målgruppen.

Beskrivning av ärendet
I höständringsbudgeten 2017 beslutade riksdagen att tilldela kommunerna ett tillfälligt bidrag 
vilket för Hylte kommun innebar 653 814 kör 2017 och 326 907 för 2018. Bidraget fördelas 
mellan kommunerna proportionerligt utifrån hur många inskrivna asylsökande unga som 
fanns i respektive kommun 1 juli 2017.

Syftet med bidraget är att göra det möjligt för kommunen att låta de ensamkommande unga i 
asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den 
kommun där de vistas. Det är upp till varje kommun att besluta hur bidraget ska användas.

I vårändringsbudgeten 2018 beslutade riksdagen att tilldela kommunerna ytterligare bidrag 
med samma syfte. För Hyltes del motsvarade det 167 803 kr. Fördelningen baseras utifrån 
antal ensamkommande unga som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 
maj 2018.

2017 års bidrag tilldelades Individ och familjeomsorgen Barn och unga för att täcka kostnader 
för placeringar av ungdomar inom målgruppen.

Handlingar i ärendet
 §250 KSAU Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018
 Tjänsteskrivelse – Användning av tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga bidraget till barn- och 
ungdomsnämnden för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det tillfälliga 
bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr, totalt 
494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas kostnader för 
placeringar av ungdomar inom målgruppen.
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef
Barn- och ungdomskontoret

Paragrafen är justerad
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§189

Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar 
för snabb etablering eller återvändande 
(2018 KS0236)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har låtit utreda ett nytt system för mottagande och bosättning av asylsökande och 
nyanlända. I mars 2018 lämnade utredningen sitt betänkande ”Ett ordnat mottagande – 
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22). 
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat utredningen på remiss och vill ha svar senast 15 
november. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans. Utredningens förslag 
sammanfattas nedan.

Obligatoriskt ankomstcenter
Utredningen föreslår att det ska vara obligatoriskt för asylsökande att bo i ett ankomstcenter 
under den tid det finns behov av personlig inställelse. Migrationsverket ska göra en så stor del 
av asylutredningen som möjligt under tiden i ankomstcentret. I ankomstcentret ska 
Arbetsförmedlingen kartlägga den asylsökandes utbildning och yrkeserfarenheter. De 
asylsökande ska även få grundläggande samhällsinformation och erbjudas en 
hälsoundersökning.

Väntan i kommun
Asylsökande med god prognos för att få uppehållstillstånd ska efter den inledande fasen i 
ankomstcentret anvisas till en kommun. Kommunen tar ansvar för boendet för dessa grupper. 
Därtill ska kommunen erbjuda asylsökande som väntar i kommunen undervisning i svenska, 
lokalt anpassad samhällsinformation samt insatser som syftar till att ge asylsökande kunskap 
om och kontakter med den svenska arbetsmarknaden.

Social prövning av eget boende
Asylsökandes möjlighet att ordna eget boende under asyltiden begränsas genom att en modell 
med social prövning införs. Prövning ska bara ske i kommuner som ansökt om det och där 
vissa kriterier är uppfyllda. Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende som inte lever upp 
till de krav som ställs i prövningen ska inte ha rätt till dagersättning.

Obligatoriskt avresecenter
Det ska vara obligatoriskt för asylsökande med ett verkställbart avlägsnandebeslut att under 
den lagstadgade fristen för avresa bo i ett avresecenter, om inte särskilda skäl finns. 
Asylsökande som inte följer detta ska inte ha rätt till dagersättning.
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Nytt ersättningssystem
Ett nytt och förenklat system för ersättning till kommuner och landsting införs. Genom 
ersättningssystemet ska staten ersätta kommunsektorn för kostnader för mottagandet av 
asylsökande och för initiala kostnader för mottagandet av nyanlända invandrare, inklusive 
försörjningsstöd och betydande kostnader för vård och omsorg de två första åren. Långsiktiga 
och strukturella kostnader som uppstår till följd av flyktinginvandringen ska hanteras av 
systemet för kommunalekonomisk utjämning. Ett generellt statsbidrag som ersätter 
kommunerna i förhållande till sin måluppfyllelse i mottagandet av asylsökande ska införas.

Handlingar i ärendet
 §251 KSAU Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för 

snabb etablering eller återvändande
 Tjänsteskrivelse - Remiss: Ett ordnat mottagande
 Ärendebeskrivning - Förslag på yttrande remiss: Ett ordnat mottagande
 Remissbrev utredning Ett ordnat mottagande - Gemensamt ansvar för snabb etablering 

eller återvändande
 Utredning Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller 

återvändande

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
A.remissvar@regeringskansliet.se

Paragrafen är justerad
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§190

Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(2018 KS0335)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kompletterat yttrande daterat 2018-09-24 och 
översänder remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att 
föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja 
landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de värden som 
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla 
möjligheterna att bygga permanentbostäder.

Naturvårdsverkets förslag har nu sänts ut på remiss, och svar ska ha kommit in till Miljö- och 
energidepartementet senast den 16 november 2018. I Halland är det endast Hylte kommun 
och Region Halland som fått ärendet på remiss. På förfrågan från Region Halland har vi 
svarat att vi också gärna deltar i det regionala arbetet med remissen. Eftersom det i 
Naturvårdsverkets uppdrag även ingick frågan om att utöka möjligheten att bygga 
permanentbostäder, och regeringen konstaterat att detta endast behandlats i begränsad 
utsträckning, kommer denna fråga att utredas ytterligare. I remissen ges därför också 
möjlighet att lämna kompletterande förslag till åtgärder (t.ex. författningsförändringar) när det 
gäller möjligheten att bygga permanentbostäder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
områden med god tillgänglighet till stränder samtidigt som de värden som strandskyddet 
syftar till inte äventyras. Ett förslag till remissyttrande har nu tagits fram.
 
Ärendet kompletteras 2018-09-25 med ett reviderat yttrande.

Handlingar i ärendet
 §252 KSAU Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 

reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
 Tjänsteskrivelse - Remiss Naturvårdsverket
 Yttrande: remiss naturvårdsverket, kompletterad 2018-09-24
 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 

reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
 Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 

strandnära läge
 Yttrande: remiss Naturvårdsverket, regler om landsbygdsutveckling i strandnära läge

24 / 34



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-09

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kompletterat yttrande daterat 2018-09-24 och 
översänder remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet.

Beslutet skickas till 
Översiktsplanerare

Paragrafen är justerad
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§191

Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i 
Hylte kommun 
(2018 KS0305)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet 
med redovisat förslag med en redaktionell ändring på sida 2.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Hylte kommuns revisorer genomfört en granskning gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete samt brandskydd. Revisonsobjekt är kommunstyrelsen, barn- 
och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden. PwC gör som sammanfattande bedömning att 
kommunen inte lever upp till en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisorerna önskar ta del av de 
åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av 
granskningsresultatet och har därför ställt ett antal frågor som de önskar svar på. Dessa frågor 
besvaras i redovisat förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §253 KSAU Svar på missiv: Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i Hylte 

kommun
 Tjänsteskrivelse svar missiv granskning arbetsmiljö
 Svar på missiv granskning arbetsmiljö
 Missiv - granskning av kommunens arbetsmiljö samt brandskydd
 Granskning arbetsmiljö inklusive brandskydd Hylte kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet 
med redovisat förslag med en redaktionell ändring på sida 2.

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Respektive nämnd

Paragrafen är justerad
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§192

Projektledare omsorgssystem 
(2018 KS0242)

Beslut
Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad
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§193

Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen 
(2018 KS0272)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationssäkerhetssamordnare på informations- och 
kanslienheten, löne-och systemansvarig på personalheten, systemansvarig på ekonomienheten 
samt säkerhetssamordnare på räddningstjänsten utses till personuppgiftssamordnare för 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Styrelser och nämnder ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna 
personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som utses som 
personuppgiftssamordnare ska vara kontaktperson till dataskyddsombudet.

Dataskyddsombud – utses av styrelsen/nämnden och är i nuläget en gemensam anställning av 
Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner.

Uppdraget är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter 
enligt förordningen samt att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till 
och utbilda personal.

Informationssäkerhetssamordnare – anställd på informations- och kanslienheten
I uppdraget ingår att fortlöpande kunna säkerställa integritet, tillgänglighet och sekretess som 
att ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter vid en incident. 
Informationssäkerhetssamordnaren har ett övergripande ansvar i sin roll för att samordna alla 
personuppgiftsamordnare i organisationen.

Personuppgiftssamordnare – utses av styrelsen/nämnden
Personerna ska inneha sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i 
frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Som 
personuppgiftssamordnare ska man särskilt jobba för att verksamheten fångar upp och 
registrerar nya behandlingar av personuppgifter. Systemförvaltare för kontorens större 
verksamhetssystem är bra funktioner för uppdraget då majoriteten av registreringarna görs i 
dessa system.

Personuppgiftssamordnarna utför sitt uppdrag inom ramen av sin ordinarie tjänst. 
Utbildningar och andra kostnader som krävs ska täckas inom ramen för respektive tjänst.

Handlingar i ärendet
 §255 KSAU Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen
 Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen

28 / 34



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-09

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 §215 KSAU Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationssäkerhetssamordnare på informations- och 
kanslienheten, löne-och systemansvarig på personalheten, systemansvarig på ekonomienheten 
samt säkerhetssamordnare på räddningstjänsten utses till personuppgiftssamordnare för 
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Dataskyddsombudet

Paragrafen är justerad
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§194

Erbjudande om bandvagn 
(2018 KS0151)

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för erbjudandet om att överta bandvagn men avböjer erbjudandet.

Beskrivning av ärendet
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 10 april för att tydliggöra:
- information om brandvagn, typ årsmodell och skick inkl. bilder
- driftkostnader på längre sikt
- kostnader för utbildning av brandmän
- vilken ny typ av funktion tillför bandvagnen räddningstjänsten
 
Räddningstjänsten i Halmstad har lämnat ett erbjudande till räddningstjänsten Hylte om att 
förvalta över en av deras två bandvagnar. Erbjudandet innebär att räddningstjänsten i Hylte 
får stå för en årlig drift och underhållskostnad på ca.5000 kr, kostnaden beräknas inrymmas i 
ordinarie driftbudget. Kostnaden är en genomsnittkostnad som är framräknad av 
räddningstjänsten Halmstad på de senaste fem åren. Dessutom tillkommer en engångkostnad 
på ca 25 000kr på för ett begagnat maskinflak för att transportera bandvagnen. 
Räddningstjänsten Halmstad är fortsatt ägare av bandvagnen.
 
I dagsläget förfogar inte räddningstjänsten i Hylte över en bandvagn och erbjudandet innebär 
att räddningstjänsten snabbare kan undsätta allmänheten vid olika tillbud som exempel 
snöoväder, skogsbrand och undsätta skadade i oframkomlig terräng.

Handlingar i ärendet
 §182 KSAU Erbjudande om bandvagn
 Erbjudande bandvagn
 §84 KS Erbjudande om bandvagn
 Bandvagn förtydligande
 Bilder Bandvagn

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för erbjudandet om att överta bandvagn men avböjer erbjudandet.

 

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att ta emot bandvagnen.
 
Anders Bertilsson (SPI) yrkar bifall till Bo-Gunnar Åkessons yrkande.
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Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Mötet ajourneras 10:45 till 10:51.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Bo-Gunnar Åkessons 
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 

Reservation
Bo-Gunnar Åkesson och Anders Bertilsson reserverar sig mot beslutet.
 

Protokollsanteckning
På grund av jäv deltar inte Krister Mattsson (S) i handläggningen i detta ärenden. Krister 
Mattsson ersätts av Lisa Mogren (V).
 
Stina Isaksson (SD) tillför följande till protokollet:
Halmstads kommun erbjuder Hylte kommun att förvalta över en bandvagn. Kostnaden skulle 
innebära 5000kr i driftskostnader samt 25000kr i en engångskostnad för ett flak och för att 
frakta bandvagnen till Hylte. Utbildning av 10 personer skulle kosta drygt 16000kr. 
Fördelarna med bandvagnen är många. Den vadar och kan även flyta, vilket är mycket värt i 
en kommun med många sjöar och vattendrag. Man får plats med relativt många 
personer/alternativt utrustning i den. Under sommarens bränder använde man likvärdiga 
bandvagnar vid släckningsarbetet. Som argument för att inte ta emot bandvagnen hade man 
att det kan bli svårt att få tag i reservdelar samt att om vi skulle behöva hjälp av en bandvagn 
så kan den isåfall fraktas till Hylte vid de tillfällena. Men Halmstad kommun har bland annat 
en bandvagn som står avställd enbart för att kunna ta delar från samt bra kontakt med 
försvarsmakten där det finns hur mycket reservdelar som helst att ta av. Att enbart lasta 
bandvagnen tar ca 2 timmar, så att tro att man ska frakta den från Halmstad till Hylte vid 
brand är ganska långsökt. Att hitta ett likvärdigt fordon skulle i inköp kosta minst en halv 
mkr, begagnad ca en kvarts mkr. Detta är en win win för både Hylte och Halmstad. Vi har 
inte råd att vara efterkloka vad gäller människors liv. Undertecknad hade även med ett 
informationsuppslag från tidningen hemvärnet, där det stod om en likvärdig bandvagn som 
man använder inom försvaret. Sällskapet vägrade dock att läsa den.

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§195

Övriga ärenden 2018 
(2018 KS0013)

Inga övriga ärenden på sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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§196

Extra ärende: Samverkansavtal dataskyddsombud 
(2018 KS0199)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att Falkenbergs kommun och Laholms 
kommun fattar likalydande beslut, godkänna förslag till samverkansavtal dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation), innehåller regler om 
hur personuppgifter får behandlas. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då 
personuppgiftslagen, PuL. GDPR innehåller krav på ett så kallat dataskyddsombud, i de fall 
då personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentligt organ.

Kommunerna i Halland har kommit överens om att anställa två gemensamma 
dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden 
ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och 
Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta ställning i 
övergripande frågeställningar.

Falkenbergs kommun har tagit fram ett avtalsförslag angående samverkan kring 
dataskyddsombud för Laholm, Falkenberg och Hylte kommuner. Falkenbergs kommun är 
arbetsgivare för dataskyddsombudet medan övriga samverkande kommuner ansvarar för 
dataskyddsombudets arbetsmiljö på arbetsplatsen i respektive kommun när denne fullgör sin 
tjänstgöring där. Dataskyddsombudets tjänstgöring fördelas utifrån invånarantal vilket innebär 
en tjänstgöringsgrad av 13,7 % för Hylte kommun. Oaktat var dataskyddsombudet fullgör 
tjänstgöringen ska denne kunna utföra arbetsuppgifter för samtliga tre kommuner. I möjligaste 
mån ska samordning vid semestrar och ledigheter ske med dataskyddsombudet i Kungsbacka 
och Varberg.

Avtalsperioden är 2018-05-21 till och med 2019-05-30. Avtalet förlängs med ett år i taget om 
det inte har sagts upp sex månader före avtalstidens utgång. Parterna kan gemensamt komma 
överens om att i förtid avsluta samverkan enligt detta samverkansavtal. Avtalet ska följas upp 
av kommunernas kanslichefer/administrativ chef två gånger per år, med början november 
2018.

Kostnaden för Hyltes del uppgår till 120 000 kronor per år. Ersättningen regleras årligen per 
den 1 april med den faktiska ökning som uppkommer med anledning av genomförd med 
lönerevison i Falkenbergs kommun. I samband med denna årliga reglering ska även 
avstämning av övriga kostnader och eventuella justeringar av dessa fastställas.

Handlingar i ärendet
 Samverkansavtal dataskyddsombud
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-09

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Överenskommelse angående dataskyddsombud 181002

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen är att under förutsättning att 
Falkenbergs kommun och Laholms kommun fattar likalydande beslut, godkänna förslag till 
samverkansavtal dataskyddsombud.

Beslutet skickas till 
Falkenbergs kommun

Laholms kommun

Paragrafen är justerad
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