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ÄRENDELISTA
§53 Godkännande av ärendelista

§54 Val av justerare

§55 Information och meddelanden ANN 2018

§56 REP 2019-2022: Förändring nyckeltal, taxeförändring samt budgetförstärkning

§57 Delårsbokslut 2018 med budgetutfallsprognos efter sju månaders utfall

§58 Begäran om resultatbalanserade medel

§59 Uppföljning internkontrollplan delårsbokslut 2018

§60 Ordningsregler Hyltebiblioteken

§61 Utredning Hur mår föreningarna? – Begäran om medel

§62 Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare - ANN

§63 Belysning motionsspår i Unnaryd

§64 Begäran om  kompensation för kostnad av planhyra

§65 Överflyttning av projekt ”Integration och arbetsglädje”

§66 Ansökan Social Samfond I
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§53

Godkännande av ärendelista

Förslag till beslut
Ärendelistan har varit utsänd och arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott beslutar att 
arbeta efter den.

Paragrafen är justerad
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§54

Val av justerare

Beslut
Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott beslutar att utse Karin Åkesson (C) till att 
justera protokollet vid sidan av ordförande Göran Edberg (S).
Paragrafen är justerad
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§55

Information och meddelanden ANN 2018 
(2018 ANN0004)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av meddelanden och information.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden:
- §77 KF Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 
föreningar som nattvandrare
- §75 KF Digital strategi
- §74 KF Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
- §73 KF Organisation för tillväxtfrågor
- §68 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun
- §67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
- §116 KS Bidrag renovering klubbstuga – Unnaryds GoIF
- §134 KS Medfinansering Hallifonia in the woods
- §133 KS Medfinansering Tågdagarna i Landeryd
- §115 KS Marknadsföring av Hylte kommun i samband med golf-SM i Rydöbruk
- Följebrev Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun, 2017 KS0002
- Revisionsberättelse 2017
- §50 KF Årsredovisning 2017 Hylte kommun
- Årsredovisning 2017
- Följebrev Ombudgeteringar Hylte kommun, 2018 KS0078
- Tjänsteskrivelse ombudgetering investeringar 2017 till 2018 Hylte kommun
- Ombudgetering investeringar kommuntotal
- Förtydliganden ombudgeteringar
- §49 KF Ombudgeteringar Hylte kommun

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Information oc meddelanden ANN 2018  september
 §77 KF Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 

föreningar som nattvandrar
 §75 KF Digital strategi
 §74 KF Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 §73 KF Organisation för tillväxtfrågor
 §68 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 §67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 §116 KS Bidrag renovering klubbstuga – Unnaryds GoIF
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 §134 KS Medfinansering Hallifonia in the woods
 Följebrev Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun, 2017 KS0002
 Årsredovisning 2017
 §50 KF Årsredovisning 2017 Hylte kommun
 Följebrev Ombudgeteringar Hylte kommun, 2018 KS0078
 Tjänsteskrivelse ombudgetering investeringar 2017 till 2018 Hylte kommun
 Ombudgetering investeringar kommuntotal
 Förtydliganden ombudgeteringar
 §49 KF Ombudgeteringar Hylte kommun
 §133 KS Medfinansering Tågdagarna i Landeryd
 §115 KS Marknadsföring av Hylte kommun i samband med golf-SM i Rydöbruk

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av meddelanden och information.

Paragrafen är justerad

6 / 20



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-08-29

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

REP 2019-2022: Förändring nyckeltal, taxeförändring samt 
budgetförstärkning 
(2018 ANN0002)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden överlämnar sina behov av budgetförstärkning.

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade 
nyckeltalen.

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för uthyrning av 
simhall på 500 kr/timmen.

Beskrivning av ärendet
Inför en ny mandatperiod har arbets- och näringslivskontoret framtagit ett förslag på nyckeltal 
att antas på fullmäktigenivå. De nyckeltal som finns på förslag är en kombination av tal som 
finns idag, omarbetade formuleringar samt helt nya nyckeltal. Kontoret har också 
sammanställt ett budgetäskande som innehåller förstärkning av IFO-vuxen, uppstart av 
fritidsbank, förstärkt budget av feriearbete samt vissa mindre budgetförstärkningar på grund 
av förändrade behov. Kontoret föreslår också en taxeförändring för uthyrning av simhall där 
taxan förändras från 300 kr/timmen till 500 kr/timmen. Bakgrunden till det är att kontorets 
egenkostnad vid uthyrning vida överstiger timkostnaden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: REP 2019-2022: Förändring nyckeltal, taxeförändring samt 

budgetförstärkning
 Nyckeltal KF ANK
 Budgetförslag 2019 ANN

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden överlämnar sina behov av budgetförstärkning.

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade 
nyckeltalen.

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för uthyrning av 
simhall på 500 kr/timmen.

Paragrafen är justerad
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§57

Delårsbokslut 2018 med budgetutfallsprognos efter sju månaders 
utfall 
(2018 ANN0001)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare 
till kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2018 visar på ett negativt ekonomiskt utfall 
och prognosen för hela året är ett underskott på 250 tkr.

Under de första månaderna 2018 har det pågått ett förstärkt utvecklings- och kvalitetsarbete 
inom samtliga arbets- och näringslivskontorets verksamheter. Arbetsmarknadsenheten har 
påbörjat ett intensivt arbete med att strukturera arbetsmarknadsenhetens insatser. 
Socialtjänsten har under våren påbörjat en uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete där majoriteten av verksamheternas klientprocesser har kartlagts tillsammans 
med medarbetarna. Den mobila fritidsgården är uppstartad och finns som komplement till 
fritidsgården i Hyltebruk. MER-öppet används i stor utsträckning vilket betyder att 
kommunens lokaler och bestånd utnyttjas mer, utan extra kostnader samt att låntagarna själva 
kan bestämma när de vill besöka biblioteken. Ung Drive Integration var mycket uppskattat 
och fick utökas med ytterligare platser och integrationsenheten har erbjudit nybörjarsvenska 
som komplement till sfi som haft fortsatt långa köer.

Kostnader inom IFO-vuxen överskrider budget. En stor anledning är att det har funnits behov 
att hyra in konsult.

Vi har ett fortsatt stort flyktingmottagande även om vi kan se en ytterligare avmattning 
gentemot tidigare år. Antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Hylte kommun beräknas 
för 2018 att uppgå till ca 190 stycken. För 2017 var det 251 stycken och under 2016 kom det 
333 stycken.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2018 och prognos sju månader
 Delårsbokslut 2018 för ANK

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare 
till kommunledningskontoret.
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Paragrafen är justerad
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§58

Begäran om resultatbalanserade medel 
(2018 ANN0001)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden begär om resultatbalanserade medel på 100 000 kr för 
finansiering av investering i ljud- och ljusanläggning på fritidsgården.

Beskrivning av ärendet
Den planerade investeringen i ljud- och ljusanläggningen har nu skett. Nämnden begär 
därmed de resultatbalanserade medel som finns för ändamålet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Begäran om resultatbalanserade medel

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden begär om resultatbalanserade medel på 100 000 kr för 
finansiering av investering i ljud- och ljusanläggning på fritidsgården.

Paragrafen är justerad
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§59

Uppföljning internkontrollplan delårsbokslut 2018 
(2018 ANN0075)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen 
delårsbokslut 2018.

Beskrivning av ärendet
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att 
förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt 
utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

Av de elva punkter som återfinns i den interna kontrollplanen för Arbets- och 
näringslivskontoret ska nio punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2018. Kontrollen visar 
endast smärre avvikelser. Kvalitén på utredningar hos socialtjänsten har den senaste tiden 
påvisat en bättre kvalitet. När det gäller köp av extern plats följs detta med undantag för 
enstaka fall på grund av att man inte kunnat hitta ett lämpligt behandlingshem utifrån 
klientens behov, inom ramen för vår upphandling.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Uppföljning internkontrollplanen första delåret 2018 -ANN
 Intern kontroll, delårsbokslut 2018

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen 
delårsbokslut 2018.

Paragrafen är justerad
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§60

Ordningsregler Hyltebiblioteken 
(2018 ANN0076)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden antar förslaget på ordningsregler för Hylte kommuns 
bibliotek.

Beskrivning av ärendet
Efter dialog med kommunjuristen är vår slutsats att vi behöver fastställda ordningsregler för 
att kunna hänvisa besökarna till dem vid behov och för att eventuellt också avvisa besökare 
när de bryter mot reglerna. Vi vill inte ha fler regler än nödvändigt.

Förslag på regler:
*Visa hänsyn och respekt gentemot besökare och personal
*Hyltebibliotekens lokaler är drogfria miljöer

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Ordningsregler Hylte biblioteken

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden antar förslaget på ordningsregler för Hylte kommuns 
bibliotek.

Paragrafen är justerad
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§61

Utredning Hur mår föreningarna? – Begäran om medel 
(2018 ANN0077)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden besvarar återremissen enligt beskrivningen av ärendet och 
föreslår att nämnden tillförs medel för ändamålet.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra 
utredningen enligt bifogat utredningsdirektiv. Arbetsinsatsen är där beräknad till 430 timmar á 
800 kr i konsultkostnad. Uppdraget har dock utökats till att omfatta inte bara idrottsföreningar 
utan även övriga. Detta uppskattas kräva ytterligare minst 120 timmars arbete. Det finns dock 
en stor osäkerhet i hur många timmar som totalt kommer krävas för att genomföra 
utredningen. Vår uppskattning på totalt 550 timmar är en trolig absolut minsta timåtgång. Det 
om vi skall följa utredningsdirektivet antaget av fullmäktige.

Att anställa en konsult för minst 550 timmars (14 veckor) arbete skulle uppskattningsvis kosta 
minst 400 tkr. Det kommer utöver det krävas en upphandlingsprocess som kommer att 
innebära en relativt stor arbetsinsats från både kontorets och upphandlingsenhetens sida. Det 
finns också en stor risk att budgeten kan komma att överskridas med betydande belopp.

Arbets- och näringslivsnämnden anser därför att anställa en projektmedarbetare i sex månader 
till en kostnad av 300 tkr är en bättre lösning.

I rollen som tjänsteman ingår att förhålla sig opartisk till uppdraget oavsett anställningsform. 
Arbets- och näringslivsnämnden anser inte att det finns något problem med att en 
projektanställd genomför utredningen. Snarare finns det en styrka i att kunna ha en bra dialog 
med tjänstemännen på arbets- och näringslivskontoret över tid. Detta gynnar kvalitén i 
utredningen, dessutom blir kostnaden lägre. Det är även en fördel att utredningstiden är längre 
då det skapar marginaler i arbetet. Utredningen är inte heller avsedd att utvärdera arbete utfört 
av arbets- och näringslivskontoret, den är tänkt att skapa en lägesbild om hur föreningarna 
mår. Vi ser inte att frågans art är av den karaktären att det finns ett motsatsförhållande mellan 
nämnden och de olika föreningarna.

Det finns därmed ingen orsak till att föreningarna skulle uppleva att utredningen bedrivs för 
dem på ett oberoende och missgynnande sätt
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Utredning - Hur mår föreningarna
 Utredningsdirektiv - Hur mår föreningarna
 §140 KSAU Utredning Hur mår föreningarna - Begäran om medel

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden besvarar återremissen enligt beskrivningen av ärendet och 
föreslår att nämnden tillförs medel för ändamålet.

Paragrafen är justerad
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§62

Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare - ANN 
(2018 ANN0183)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden utser Jessica Karlsson till dataskyddsombud för sin 
verksamhet.

Arbets- och näringslivsnämnden utser Helena Sandström, Therese Réuter och Philip 
Johansson till personuppgiftsamordnare för sin verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsombudet är en gemensam funktion för Falkenberg, Hylte och Laholm.

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.

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 de mesta lämpade personerna 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
 Tjänsteskrivelse -Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare
 §121 KS Dataskyddsombud

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden utser Jessica Karlsson till dataskyddsombud för sin 
verksamhet.
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Arbets- och näringslivsnämnden utser Helena Sandström, Therese Réuter och Philip 
Johansson till personuppgiftsamordnare för sin verksamhet.

Paragrafen är justerad
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§63

Belysning motionsspår i Unnaryd 
(2018 ANN0200)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att begära 160 tkr från kommunstyrelsen för att 
bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd.

Beskrivning av ärendet
Unnaryds GOIF har ett elljusspår på kommunal mark i Unnaryd. Elljusspåret är 2200 meter 
långt och består av 52 armaturer. Spåret har ett stort värde för bosatta i Unnaryd och är viktigt 
ur ett fritids- och folkhälsoperspektiv.

Föreningen har ett skötselbidrag för elljusspåret på 11 tkr årligen. Bidraget täcker inget utöver 
elkostnaden. Tidigare har samhällsbyggnadsnämnden stått för utbyte av trasiga lampor men 
har beslutat att inte längre stå för dessa kostnader.

Anläggningen har nu ett tjugotal lampor som är trasiga. Anläggningen är ålderdomlig och har 
ej en energieffektiv teknik. Kostnaden för att enbart ersätta trasiga lampor och reparera 
befintliga armaturer beräknas till åtminstone 50 tkr. För att kunna få en exakt siffra måste man 
gå igenom samtliga armaturer och lampor. Enda möjliga sätt att göra det är genom att ta dit en 
lift och manuellt gå igenom dem.

Ett långsiktigare och i längden billigare alternativ är att byta ut samtliga armaturer och 
därmed få en garantitid på tio år. Ett utbyte innebär också att man kan skydda de lampor som i 
dag saknar skydd mot skadegörelse. En modernisering innebär också att energiförbrukningen 
kommer att minskas både genom miljövänliga lampor och automatiserad tidsstyrning.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Belysning motionsspår i Unnaryd

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att begära 160 tkr från kommunstyrelsen för att 
bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd.

Paragrafen är justerad
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§64

Begäran om  kompensation för kostnad av planhyra 
(2018 ANN0176)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden avslår föreningens ansökan om ersättning för planhyra.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun tillhandahåller fotbollsplaner för föreningar att hyra. Fotbollssäsongen är lång 
och bedrivs under delar av året då det kan finnas problem med gräsplaners 
funktionsduglighet. Hylte kommun har en konstgräsplan som under året byts ut. Alternativen 
för föreningar är att vid ospelbara planer flytta matchen till annat datum eller annan plats. 
Tidigare år har man kunnat bruka konstgräsplanen vid ospelbar gräsplan. Hyltebruks IF och 
andra föreningar har kompenserats via avgiftsbefrielse för att konstgräsplanen är i icke 
matchdugligt skick. Den kompensationen kan anses täcka det faktum att den inte är godkänd 
som matchplan, det vill säga att man inte får spela tävlingsmatcher där.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Skrivelse angående faktura till förening
 Skrivelse angående faktura till förening

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden avslår föreningens ansökan om ersättning för planhyra.

Paragrafen är justerad
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§65

Överflyttning av projekt ”Integration och arbetsglädje” 
(2018 ANN0198)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att begära att projektet ”Integration och 
arbetsglädje” flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att begära att medel på 490 853 kr avseende 
projektet flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

Beskrivning av ärendet
”Integration och arbetsglädje” är ett projekt under samhällsbyggnadsnämnden. I sommar 
avslutade projektets ansvarige handledare och även samhällsbyggnadschefen sina 
anställningar.

Det gjorde att det fanns begränsade förutsättningar att bedriva projektet vidare i 
samhällsbyggnadsnämndens regi. Det har varit en dialog på tjänstemannanivå att flytta över 
projektet till arbets- och näringslivnämnden som har ansvaret för kommunens 
arbetsmarknadsfrågor. Det finns inom nämnden både kompetens och organisatoriska 
förutsättningar att bedriva projektet vidare. För att kunna driva projektet vidare krävs dock att 
kvarvarande medel i projektet flyttas över till arbets- och näringslivsnämnden. Det finns idag 
kvarvarande medel 490 853 kr varav 191 000 är medel som man begärt att få i ianspråktaga 
från resultatbalanserade medel.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Överflyttning av projekt Integration och arbetsglädje

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden begär att projektet ”Integration och arbetsglädje” flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

Arbets- och näringslivsnämnden begär att medel på 490 853 kr avseende projektet flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

Paragrafen är justerad
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§66

Ansökan Social Samfond I 
(2018 ANN0041)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att avslå ansökan från Attention Halmstad Hylte 
Laholm.
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att bevilja 10 000 kr till                                 

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen har allmänna sociala ändamål, t ex att stödja familjer och enskilda personer 
och/eller handikapp-/klientorganisationer. Stiftelsen bildades 1985 genom en sammanslagning 
av flera mindre fonder. Den maximala utdelningen är 90 % av den totala avkastningen. 
Utdelningsbara medel för 2018 är i dagsläget 14 141 kr. Den utökade summan beror på 
fondplaceringar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Ansökan Social Samfond I
 Stadgar Social Samfond I (1984)

Beslutet skickas till 
Sökande

Paragrafen är justerad

20 / 20


	MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum  2018-08-29 Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
	ÄRENDELISTA
	§53 Godkännande av ärendelista
	§54 Val av justerare
	§55 Information och meddelanden ANN 2018
	§56 REP 2019-2022: Förändring nyckeltal, taxeförändring samtbudgetförstärkning
	§57 Delårsbokslut 2018 med budgetutfallsprognos efter sju månadersutfall
	§58 Begäran om resultatbalanserade medel
	§59 Uppföljning internkontrollplan delårsbokslut 2018
	§60 Ordningsregler Hyltebiblioteken
	§61 Utredning Hur mår föreningarna? – Begäran om medel
	§62 Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare - ANN
	§63 Belysning motionsspår i Unnaryd
	§64 Begäran om kompensation för kostnad av planhyra
	§65Överflyttning av projekt ”Integration och arbetsglädje”
	§65 Överflyttning av projekt ”Integration och arbetsglädje”

