
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-02-14    

Kommunstyrelsen    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Fredrik Engberg (L) Stina Isaksson (SD) 
    

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2023-02-14   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkontoret 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:30-11:15 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), 

Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson 
(C), Maj Brodin (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Mikael Ingvarsson (SD), Krister 
Mattsson (S) §§14-15 ersätter Lisa Mogren (V), Petter Eriksson (V) §§16-34 
ersätter Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Krister Mattsson (S) §§16-34 

Kerstin Alexén (SD) 
Bengt-Åke Torhall (L) 
Aurore Hempel (KD) 
Karl-Yngve Dahlgren (SD) 
Wien Axelsson (C) 

  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Sofia Liljeborg (utredare) 
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §§14-16 
Kristina Carlo (controler) §§14-16 
Sofia Nygren (tillväxts- och organisationsstrateg) §§14-16 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Fredrik Engberg (L) 

Stina Isaksson (SD) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§14-34 
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Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§14 Val av justerare 

§15 Godkännande av ärendelista 

§16 Information och rapporter 

§17 Meddelande 

§18 Delegeringsredovisning 

§19 Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Hylte kommun 

§20 Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Larm på särskilt boende 

§21 Finanspolicy Hylte kommun 

§22 Förlängning biblioteksplan 2019-2023 

§23 Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 

§24 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

§25 Revidering av riktlinjer för alkoholservering Hylte kommun 

§26 Utredning - Option förskolan i Landeryd 

§27 Återrapportering av uppdrag gällande minskad spridning av mikroplaster - Anpassning av 
avloppsreningsverk 

§28 Svar på motion - Mensskydd på skolorna 

§29 Svar på motion - Gång/cykelväg mellan Rydöbruk och Torup 

§30 Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Bilar 

§31 Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola 

§32 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

§33 Firmatecknare - Mandatperioden 2023-2026 

§34 Samarbetsavtal Hallandsleden 2023 - 2027 
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 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§14 

Val av justerare  
(2023 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Fredrik Engberg (L) och Stina Isaksson (SD) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Yrkande 
Birgitta Årzén (S) yrkar att Fredrik Engberg (L) utses till justerare. 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att Anna Roos (C) utses till justerare. 
Maj Brodin (SD) yrkar att Stina Isaksson (SD) utses till justerare. 
  
Beslutsgång  
Ordförande ställer de tre yrkande mot varandra och finner att Fredrik Engberg (L) och Stina 
Isaksson (SD) utses till justerare. 
 

Paragrafen är justerad 
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 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§15 

Godkännande av ärendelista  
(2023 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan och att Sofia Liljeborg, 
utredare, får närvara på dagen sammanträde med kommunstyrelsen. 
Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att Sofia Liljeborg, utredare, får närvara på dagens sammanträde 
med kommunstyrelsen. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar att ärendet att kommunen ska se över strategin för personalfrågor 
läggs till i ärendelistan. 
 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquist yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons yrkande. 
  
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns: 

 Den som röstar för att avslå Stina Isakssons yrkande röstar JA. 
 Den som röstar för att bifalla Stina Isakssons yrkande röstar NEJ. 

  
Resultat 
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att avslå Stina Isakssons yrkande. Omröstningsresultatet finns som bilaga till 
protokollet. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD) och Mikael Ingvarsson (SD) reserverar sig till förmån 
för Stina Isakssons yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
 Mötesdatum 
 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    
 

Omröstningslista: §15 
Ärende: Godkännande av ärendelista,  2023 KS0007 
 
Omröstningslista(or) 
Ärendelistan 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ronny Löfquist (S), ordförande X   
Stina Isaksson (SD), 2:e vice ordförande  X  
Birgitta Årzen (S), 1:e vice ordförande X   
Fredrik Engberg (L), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Maj Brodin (SD), ledamot  X  
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot  X  
Krister Mattsson (S), ersättare X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Anna Roos (C), ledamot X   
Resultat 8 3 0 
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 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§16 

Information och rapporter  
(2023 KS0014) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
  
Bokslut 2022 
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om förutsättningarna inför Hylte kommuns bokslut 
för 2022. 
  
Överskottsfonden Skandia 
Lars Tingsmark, ekonomichef, informerar om pensioner och användandet av 
överskottsfonden. 
  
Samhällsbyggnadskontoret 
Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef, informerar om samhällsbyggnadskontoret och de 
ansvarsområden, främst inom bygg- och miljöenheten, som ligger under kommunstyrelsen. 
  
Förskola i Landeryd 
Emma Gröndahl, kommunchef, och Sofia Nygren, tillväxts- och organisationsstrateg, 
informerar om utredningen gällande option på förskolan i Landeryd.  
  
Dialog - Ny styrmodell 
Emma Gröndahl, kommunchef, och Kristina Carlo, controler, informerar om uppdraget att ta 
fram en ny styrmodell för Hylte kommun. 
  
Uppdaterad ärendelista efter kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ronny Löfquist (S) informerar om att tre ärende från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-
01-31 tas upp på kommande sammanträde med kommunstyrelsen efter att den fackliga 
processen är klar. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsen 2023-02-14 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§17 

Meddelande  
(2023 KS0015) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet 
 §8 BUN Val av representanter till folkhälso- och trygghetsrådet 
 §9 SBN Val av representanter till folkhälso- och trygghetsrådet 
 §12 ON Val av representanter till folkhälso- och trygghetsrådet 
 §7 KFN Val av representanter till folkhälso- och trygghetsrådet 
 Protokoll - Stiftelsen Hyltebostäder 2023-01-10 
 Protokoll från styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 2022-12-20 
 Anslagsbevis- Protokoll för Nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-01-24 
 Resultat- och ekonomisk plan Hylte kommun 2023-2026 - Populärversion 

Paragrafen är justerad 

8 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§18 

Delegeringsredovisning  
(2023 KS0016) 

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 
 Ordförandebeslut - Yttrande - Uppförande och drift av högst sju vindkraftverk i 

Gräsås och Stämmilt Halmstad kommun 
 Ordförandebeslut - Yttrande inför inhibitionsprövning 
 Yttrande av ordförande avseende inhibitionsprövning 
 Ordförandebeslut - Svar på remiss - Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät 

på sträckan Landeryd-Burseryd, bandel 742, Gislavds kommun, Jönköpings län 
 Redovisning - Anställningar december 2022 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§19 

Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Hylte kommun  
(2022 KS0395) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ombudgeterar 118 485 tkr från 2022 
till 2023 så att beslutade investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva 
de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar. I 
sammanställningen av samtliga nämnders begärda ombudgeteringar har justering gjorts efter 
utfall 2022. Investeringsprojektet Solskydd/markiser särskilt boende färdigställdes under 
2022, en negativ ombudgetering på 180 tkr föreslås för att nollställa beslutad budget för 2023 

Handlingar i ärendet 
 §7 KSAU Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringar från 2022 till 2023 
 Sammanställning ombudgeteringar av investeringar 2022 till 2023 
 §111 KFN Ombudgetering investeringar 2022 
 §105 SBN - Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 
 §96 BUN Ombudgeteringar till 2023 
 §93 ON Ombudgetering - Investeringsanslag korttidsboende 
 §221 KS Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Kommunstyrelsen 
 Sammanställning ombudgeteringar från 2022 till 2023 - uppdaterad 
 §222 KS Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Räddningsnämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ombudgeterar 118 485 tkr från 2022 
till 2023 så att beslutade investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Larm på 
särskilt boende  
(2023 KS0075) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsmedel till 
omsorgsnämnden om 1 350 tkr. 

Beskrivning av ärendet 
De larm som finns på Hylte kommuns särskilda boende är föråldrade och på senare tid har 
stora problem framkommit då larmens funktionalitet inte fungerat tillfredsställande. Att 
åtgärda problemen med hjälp av support och underhåll fungerar inte eftersom larmen är av 
äldre modell som inte supporteras.  
  
Eftersom säkerheten för de boendes omsorg är av högsta vikt är behovet av nytt larmsystem 
högt prioriterat. 

Handlingar i ärendet 
 §8 KSAU Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Larm på särskilt boende 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om investeringsmedel för larm på särskilt boende 
 §10 ON Ansökan om investeringsmedel för larm på särskilt boende 
 Tjänsteskrivelse ON - Ansökan om investeringsmedel för larm äldreboenden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsmedel till 
omsorgsnämnden om 1 350 tkr. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Finanspolicy Hylte kommun  
(2023 KS0072) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta Finanspolicy för 
Hylte kommun.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Finanspolicy antagen 
på kommunfullmäktige 2017-04-27 § 64. 

Beskrivning av ärendet 
Alla kommuner är exponerade för finansiella risker och det är kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för hur finansverksamheten bedrivs samt 
att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Mot denna bakgrunden är det 
övergripande syftet med en finanspolicy att: 
  

 Fastställa finansverksamhetens mål  
 Fastställa ramar för hur finansverksamheten ska organiseras  
 Fastställa ramar för begränsning av de finansiella risker som förekommer i 

finansverksamheten  
 Fastställa ramar för rapportering och uppföljning av finansverksamheten  

  
Beslutet om ny Finanspolicy för Hylte kommun innebär att tidigare Finanspolicy, som 
beslutades på kommunfullmäktige 2017-04-27 § 64, föreslås att upphävas. 

Handlingar i ärendet 
 §9 KSAU Finanspolicy - Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Finanspolicy Hylte kommun 
 Finanspolicy Hylte kommun 
 Finanspolicy - Antagen i kommunfullmäktige 2017-04-27 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta Finanspolicy för Hylte 
kommun.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Finanspolicy antagen 
på kommunfullmäktige 2017-04-27 § 64. 
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Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§22 

Förlängning biblioteksplan 2019-2023  
(2022 KS0396) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förlänga nuvarande 
biblioteksplan för Hylte kommun 2019 - 2022 i ytterligare ett år så att den även omfattar 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har en biblioteksplan för perioden 2019 – 2022. Kultur- och folkhälsokontoret 
arbetar med att ta fram en ny biblioteksplan. Den nya planen kommer att omfatta 
Hyltebiblioteken samt skolbibliotek både för grundskolan och gymnasieskolan, vilket kräver 
en större samordning än vad nuvarande biblioteksplan gjorde. 
 
 
Att kommunen har en aktuell biblioteksplan är ett krav från Kulturrådet för att kunna söka 
bidrag som till exempel ”Stärkta bibliotek” vilket Hylte kommun har fått generös tilldelning 
ifrån under flera år. För att kommunens biblioteksplan inte ska bli inaktuell beslutade kultur- 
och folkhälsonämnden den 15 december 2022, §114, att kommunfullmäktige beslutar att 
förlänga nuvarande biblioteksplan ”Biblioteksplan Hylte kommun 2019 – 2022” i ytterligare 
ett år så att den även omfattar 2023. 
 
 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag till 
beslut och föreslår kommunfullmäktige att förlänga nuvarande biblioteksplan för Hylte 
kommun 2019 - 2022 i ytterligare ett år så att den även omfattar 2023. 

Handlingar i ärendet 
 §11 KSAU Förlängning biblioteksplan 2019-2023 
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av biblioteksplan 2019-2023 
 §114 KFN Förlängning biblioteksplan 2019-2023 
 Tjänsteskrivelse KFN - Förlängning biblioteksplan 2019-2023 
 Biblioteksplan Hylte kommun 2019 - 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förlänga nuvarande 
biblioteksplan för Hylte kommun 2019 - 2022 i ytterligare ett år så att den även omfattar 
2023. 
 

14 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§23 

Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden  
(2023 KS0076) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av kultur- och 
folkhälsonämndens reglemente enligt bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har gjort en översyn av kultur- och folkhälsonämndens 
reglemente och föreslår, följande ändringar: 
  

 Lägga till målgruppen våldsutövare, då det finns ett uppdrag att hjälpa med preventiva 
insatser för att minska våld i samhället. 

 Ta bort punkterna om kontaktperson och kontaktfamilj då detta ingår i punkterna om 
stöd och insatser enligt Socialtjänstlagen. 

 Ta bort laghänvisning om Skuldsaneringslagen, då kommunens ansvar finns i 
Socialtjänstlagen. 

 Ta bort HVB, då boendet endast är ett stödboende. 
 Förtydliga kring utbildning och använda ord som håller över tid, till exempel är 

svenska för invandrare en del av vuxenutbildningen och särvux och gymnasiesärskola 
har bytt namn till anpassad vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola. 

 Ta bort text om brottsförebyggande rådet, då det nya folkhälso- och trygghetsrådet 
ligger under kommunstyrelsen. 

  
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 12 januari 2023, §13, att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att föreslagna revideringar genomförs i enlighet med 
förslaget. 

Handlingar i ärendet 
 §12 KSAU Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 §13 KFN Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse KFN - Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden - Ny version 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden - Med 

ändringar 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av kultur- och 
folkhälsonämndens reglemente enligt bifogat förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§24 

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
(2023 KS0087) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att se 
över de förändringar som föreslagits. 

Beskrivning av ärendet 
Det har tillkommit nya lagar och lagändringar inom samhällsbyggnads-
nämndens ansvarsområden, vilket innebär att nämndens reglemente behöver justeras. 
Följande ändringar är föreslagna att ändras i reglementet. 

 Nya tobakslagstiftningar 
 Tillägg av plan- och byggförordningen 
 Tillägg av startbesked 
 Tillägg av tillsynsärenden inom PBL 
 Tillägg av tobakstillstånd (i tidigare omnämns endast tillsyn) 

  
Utöver dessa ändringar har reglementet uppdaterats genom att inaktuella formuleringar 
tagits bort. Det har även gjorts redaktionella förändringar. 
  
De föreslagna revideringarna finns markerade i ett bilagt förslag till reglemente. Röd 
text innebär tillägg och genomstruken text innebär att meningen ska tas bort. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att föreslagna revideringar genomförs i enlighet med 
förslaget. 

Handlingar i ärendet 
 §13 KSAU Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 §4 SBN Revidering av reglemente samhällsbyggnadsnämnden 
 Tjänsteskrivelse SBN - Revidering av reglemente 
 Förslag - Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bifogat förslag. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att se 
över de förändringar som föreslagits. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att återremitterar ärendet. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§25 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering Hylte kommun  
(2023 KS0088) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av Hylte kommuns 
riktlinjer för alkoholservering enligt bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Dnr Ecos 2022-1674 
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) är kommunerna skyldiga att informera om vad 
som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Därutöver ska kommunen, enligt 
samma bestämmelse, ha riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunerna. 
  
Riktlinjerna bör revideras regelbundet, den nuvarande är från år 2015. 
  
Syfte med de kommunala riktlinjerna för alkoholservering är att: 
·         Göra det lättare att förutse om en planerad etablering kan beviljas tillstånd. 
·         Behandla ansökningar om serveringstillstånd på ett likvärdigt sätt. 
·         Bidra till en rättssäker, snabb och effektiv tillståndsprövning. 
·         Bidra till en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn. 
  
Den reviderade versionen innehåller uppdaterad information inom lagstiftningsområdet, fler 
rubriker och uppdelningar. Det är även en god handledning för handläggaren och också 
tydligare information för de sökande. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att föreslagna revideringar genomförs i enlighet med 
bifogat förslag. 
  

Handlingar i ärendet 
 §14 KSAU Revidering av riktlinjer för alkoholservering Hylte kommun 
 Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering - Efter KSAU 2023-01-31 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
 §7 SBN Riktlinjer för alkoholservering 
 Tjänsteskrivelse SBN - Riktlinjer för alkoholservering 
 Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering 
 Förslag Hylte riktlinjer serveringstillst sammanställning okt 16 - KF 2017-04-27 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av Hylte kommuns 
riktlinjer för alkoholservering enligt bifogat förslag. 
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§26 

Utredning - Option förskolan i Landeryd  
(2021 KS0163) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta ett inriktningsbeslut att nyttja 
optionen på förskola i anslutning till den nya skolan som ska byggas i Landeryd. Fastigheten 
Linnås 1:43, nuvarande Landeryds skola, försäljs på den öppna marknaden. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra den 
redaktionella ändringen, gällande antalet barn, som diskuterades på dagens sammanträde.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med att beslut om nybyggnation av skola, fritidshem och idrottshall, samt option 
på förskola togs 2021-06-22, gav fullmäktige även Kommunstyrelsen i uppdrag utreda 
framtida användningsområde för fastigheten efter att skolan flyttar ut. 
 
 
Kommunledningskontoret har i samarbete med Hyltebostäder och Barn – och 
ungdomskontoret tittat på för- och nackdelar med att renovera fastigheten respektive bygga en 
ny förskola i anslutning till den nya skolan som ska byggas i Landeryd. Barn- och 
ungdomskontoret ser många samordningsvinster gällande pedagogik, personal och 
lokalmässiga. I barnkonsekvensanalysen framkommer att en modernare lärmiljö är till gagn 
för barnens kunskapsutveckling oavsett val av ny lokal. Ändamålsenliga lokaler är av vikt för 
barnens trygghet och välmående. En större enhet skapar goda förutsättningar för kollegialt 
lärande vilket kan gynna barnens kunskapsutveckling. Barn och föräldrar/målsmän behöver 
förberedas i god tid för överflyttning oavsett val av ny lokal för förskolan. 
 
 
Det finns miljövinster med att bygga om istället för att bygga nytt, men det är då angeläget att 
hålla nere avfallsmängderna och återbruka så mycket som möjligt. 
 
 
Hyltebostäder har redan i sitt nuvarande bestånd i Landeryd vakanser och ser inte att behovet 
av hyreslägenheter kommer att gå upp markant inom överskådlig tid. 
 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ta ett inriktningsbeslut att nyttja optionen på förskola i anslutning till den nya skolan som ska 
byggas i Landeryd. Fastigheten Linnås 1:43, nuvarande Landeryds skola försäljs på den 
öppna marknaden. 
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Handlingar i ärendet 
 §8 TU Utredning – Option förskolan i Landeryd. 
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Option förskolan i Landeryd 
 Utredning- Option förskolan i Landeryd_ 230214 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta ett inriktningsbeslut att nyttja 
optionen på förskola i anslutning till den nya skolan som ska byggas i Landeryd. Fastigheten 
Linnås 1:43, nuvarande Landeryds skola, försäljs på den öppna marknaden. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Birgitta Årzén (S), Fredrik Engberg (L), Tommy Edenholm (KV), Anna 
Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Petter 
Eriksson (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Hylte bostäder  
 

Paragrafen är justerad 
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§27 

Återrapportering av uppdrag gällande minskad spridning av 
mikroplaster - Anpassning av avloppsreningsverk  
(2019 KS0311) 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna återrapportering av 
uppdrag genom samhällsbyggnadsnämndens bifogade svar, anpassning av 
avloppsreningsverk. 

Beskrivning av ärendet 
Martina Philip Carlsson (C) lämnade den 2 maj 2019 in en motion angående att minska 
spridningen av mikroplaster. I motionen föreslogs: 
  

 Att Hylte kommun inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som 
innehåller mikroplaster. 

  
 Att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan 

anpassa vattenreningsverken för att minimera utsläpp av mikroplaster i 
vattendrag. 

  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 oktober 2019 §94 att föreslå kommunfullmäktige att 
motionens första att-sats avslås, och motionens andra att-sats bifalls. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 12 mars 2020 §26 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till beslut. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 november 2022 §100 att lämna bifogad redovisning 
som utgör svar på hur kommunens vattenreningsverk kan anpassas för att minimera utsläpp av 
mikroplaster i vattendrag. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
och föreslår kommunfullmäktige att godkänna återrapportering av uppdrag. 
  

Handlingar i ärendet 
 §15 KSAU Återrapportering av uppdrag gällande minskad spridning av mikroplaster - 

Anpassning av avloppsreningsverk 
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av uppdrag gällande minskad spridning av 

mikroplaster - Anpassning av avloppsreningsverk 
 §100 SBN Återrapportering av motion microplaster 
 Ärendebeskrivning -  Svar på motion microplast - anpassning av avloppsreningsverk 
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 §76 KF Inkomna motioner 
 Motion Mikroplaster 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till  beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapportering av 
uppdrag genom samhällsbyggnadsnämndens bifogade svar, anpassning av 
avloppsreningsverk. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§28 

Svar på motion - Mensskydd på skolorna  
(2021 KS0446) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla motionen avseende 
första att-satsen, Hyltes grundskolor. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad avseende andra 
att-satsen, Hyltes gymnasieskolor. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) lämnade den 9 december 2021 in en motion där hon uppmärksammar behovet 
av tillgängligheten av mensskydd i skolan för att avdramatisera ämnet och för att underlätta 
deltagande i undervisningen för flickor/kvinnor. Mot bakgrund av detta föreslår hon: 
  

1. Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes grundskolor. 
  

2. Att tillgängliggöra gratis mensskydd för menstruerande elever i Hyltes gymnasieskola. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 1 mars 2022, §56, barn- och ungdomsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån grundskolans perspektiv. Den 20 
september 2022, §166, gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till kultur- och 
folkhälsonämnden att lämna förslag till svar på motionen utifrån gymnasieskolans perspektiv. 
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 september, §63, att föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen enligt barn- och ungdomskontorets ärendebeskrivning. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade den 15 december 2022, §116, att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad eftersom elevhälsan på 
Kompetenscentrum redan idag tillhandahåller mensskydd till de gymnasieelever som behöver 
det. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens och kultur- 
och folkhälsonämndens förslag till beslut och föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
motionen utifrån barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut. 
  

Handlingar i ärendet 
 §16 KSAU Svar på motion - Mensskydd på skolorna 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående mensskydd på skolorna 
 §116 KFN Motion - Mensskydd på skolorna 

26 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse KFN - Svar på motion Mensskydd på skolorna 
 §166 KSAU Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående mensskydd på skolorna - på remiss till kultur- och 

folkhälsonämnden 
 §63 BUN Remiss Motion - Mensskydd på skolorna 
 Tjänsteskrivelse BUN - Motion Mensskydd på skolorna Remiss 
 Ärendebeskrivning BUN - Remiss Motion Mensskydd på skolorna – 

kostnadsberäkning 
 §56 KSAU Motion - Mensskydd på skolorna - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående mensskydd på skolorna - på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion - Mensskydd på skolorna 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla motionen avseende 
första att-satsen, Hyltes grundskolor. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad avseende andra 
att-satsen, Hyltes gymnasieskolor. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Petter Eriksson (V) och Tommy Edenholm (KV) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar på att ärendet återremitteras för ett förtydligande gällande första att-
satsen: 

 Att man tittar på vad syftet är med att införa gratis mensskydd på högstadiet, är det att 
man ämnar tillhandahålla fria mensskydd till alla högstadieelever som menstruerar 
både i hemmet och i skolan? Eller är syftet att tillhandahålla mensskydd om man 
glömt hemma eller får sin första mens på skoltid? 

 Att man tittar på andra sätt att tillhandahålla skydden än genom automater där det lätt 
kan bli att vi inte får en kontrollerbar situation, med mensskydd spridda över skolan 
och att elever tar hem skydden. Vi kan istället ha det över disk i cafeterian, hämta hos 
skolsköterskan eller hos fältsekreterare eller mentorer. Ett annat alternativ är att alla 
flickor får en necessär när de börjar sjuan, fylld med exempelvis menssskydd, som 
man sedan vid behov kan fylla på hos skolsköterskan 

  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD) och Mikael Ingvarsson (SD) reserverar sig till förmån 
för Stina Isakssons yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Svar på motion - Gång/cykelväg mellan Rydöbruk och Torup  
(2017 KS0483) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om gång- och cykelväg 
mellan Torup och Rydöbruk. 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ohlsson (C) lämnade 2017 in en motion om att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag 
  

 att i samband med projektering av nya VA- ledningar mellan Rydöbruk och Torup 
också undersöka möjligheterna att bygga en gång- och cykelväg mellan dessa orter. 

  
Kommunledningskontoret konstaterar att projektet kring nya VA-ledningar mellan Rydöbruk 
och Torup är klart och slutredovisat. Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen vid sitt 
sammanträde 4 mars 2021 (§ 26).  
  
I och med att det står i motionens att-sats att samhällsbyggnadsnämnden skulle undersöka 
möjligheterna till en gång- och cykel i samband med projekteringen av VA-ledningen och den 
aktuella VA-ledningen nu är klar och slutredovisad så föreslår kommunledningskontoret att 
motionen avslås.  

Handlingar i ärendet 
 §17 KSAU Svar på motion - Gång/cykelväg mellan Rydöbruk och Torup 
 Tjänsteskrivelse Avskrivning av motion GC-väg mellan Torup och Rydöbruk 
 Motion GC-väg Rydöbruk - Torup 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om gång- och cykelväg 
mellan Torup och Rydöbruk. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§30 

Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Bilar  
(2023 KS0074) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela omsorgsnämnden 777 tkr från kommunstyrelsens 
investeringsbudget år 2022 samt att framtida upphandlingar av bilar skall ske enligt aktuella 
policys. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden har inkommit med en ansökan om utökad investeringsbudget år 2022 med 
777 tkr. Bilparken inom omsorgsnämnden är till vissa delar föråldrad vilket är ett problem 
avseende patientsäkerheten samt arbetsmiljön för omsorgspersonalen.  
  
Eftersom det varit svårt att förnya bilparken inom omsorgsverksamheten enligt gällande 
leasingavtal har omsorgsnämnden köpt in fyra bilar för att verksamheten ska kunna bedrivas. 
Inköpta bilar kommer att försäljas när leverans av leasingbilar kan möjliggöras. 

Handlingar i ärendet 
 §20 KSAU Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Bilar 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om investeringsmedel för bilar 
 §9 ON Ansökan om investeringsmedel för bilar 
 Tjänsteskrivelse ON - Ansökan om investeringsmedel för bilar 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela omsorgsnämnden 777 tkr från kommunstyrelsens 
investeringsbudget år 2022. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Håkan Bengtsson (C) yrkar att framtida upphandlingar av bilar skall ske enligt aktuella 
policys. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Bengtssons 
tilläggsyrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§31 

Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 
gymnasieskola  
(2022 KS0319) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och folkhälsonämndens svar samt barn- och 
ungdomsnämndens svar. Kommunstyrelsen beslutar att tiden för namnbyte ska handhas av 
respektive nämnd i enlighet med deras svar. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen genom SFS 2022:1315. Förändringarna 
innebär bl.a. att namnet särskola byts ut till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 
Förändringarna börjar gälla 2 juli 2023.  
  
Anna Roos (C) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2022, § 147, väckt 
ärendet om att Hylte kommun byter namn snarast och inte inväntar att lagstiftning ska träda 
ikraft. 
  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 11 oktober 2022, § 179, att skicka förslag om 
att namnbyte ska ske snarast, från särskola till anpassad grundskola och gymnasieskola, på 
remiss till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden har lämnat svar på remissen den 24 november 2022, § 97. 
Kultur- och folkhälsonämnden uppger att Kompetenscentrum redan påbörjat processen med 
namnbyte till anpassad gymnasieskola. En anmälan är gjord till Skolverket om att få byta 
namn i förtid. Information på Hylte kommuns hemsida är ändrad till anpassad gymnasieskola 
och ett arbete med att se över alla styrdokument är påbörjat, men det är svårt att säga exakt 
när arbetet kan färdigställas. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat svar på remiss den 22 november 2022, § 86. Barn- 
och ungdomsnämnden uppger bl.a. att det administrativa arbetet kring ett namnbyte omfattar 
omskrivningar av rutiner, handlingsplaner, blanketter och övriga tillhörande dokument. 
Nämnden anser inte att namnbytet kan göras innan lagändringen träder ikraft. 
  
Av svaren från nämnderna framgår att de arbetar med frågan om namnbyte och 
kommunledningskontoret har inget att tillägga till nämndernas svar och frågan om när 
namnbyte ska ske bör avgöras av nämnderna själva.  

Handlingar i ärendet 
 §21 KSAU Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola 
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 Tjänsteskrivelse - Byte av namn på särskola 
 §97 KFN Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola – svar på remiss 
 Tjänsteskrivelse KFN - Remissvar Byte av namn på särskola till anpassad grundskola 

och anpassad gymnasieskola 
 §86 BUN Remiss Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola 
 Tjänsteskrivelse BUN - Byte av namn på särskola till anpassad grundskola på remiss 
 §179 KSAU Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Byte av namn särskola- på remiss 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och folkhälsonämndens svar samt barn- och 
ungdomsnämndens svar. Kommunstyrelsen beslutar att tiden för namnbyte ska handhas av 
respektive nämnd i enlighet med deras svar. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§32 

Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen  
(2023 KS0063) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta delegeringsordning med föreslagna förändringar i enlighet 
med bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som kommunstyrelsen med stöd av 6 
kap 37-39 §§ kommunallagen (2017:725), KL, delegerar till utskott, en ledamot, en ersättare 
eller till anställd i kommunen. Delegering innebär att styrelsen överlåter självständig 
beslutanderätt, d.v.s. styrelsen ger någon i uppdrag att fatta beslut på styrelsens vägnar i vissa 
ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om styrelsen själv fattat dem. Beslut som fattas 
av en tjänsteman utan delegering i ett ärende saknar laga verkan, d.v.s. det beslutet gäller inte. 
  
Vid varje ny mandatperiod bör styrelsen besluta om delegeringsordning. 
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av delegeringsordningen och föreslår 
vissa smärre justeringar och någon ändring av delegat, se bilaga. I upphandlingsdelen föreslås 
tre nivåer vad avser bl.a. tilldelningsbeslut samt att kommunstyrelsens arbetsutskott även 
beslutar om en preliminär upphandlingsplan. 

Handlingar i ärendet 
 §22 KSAU Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegeringsordning 
 Delegeringsordning kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta delegeringsordning med föreslagna förändringar i enlighet 
med bilaga. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV) och Birgitta Årzén (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på ändringen gällande punkt 3.7 "Beslut om avsked", att 
delegat ändras från personalutskott till personalchef. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons 
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Stina Isakssons 
avslagsyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§33 

Firmatecknare - Mandatperioden 2023-2026  
(2023 KS0055) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter som 
firmatecknare inom Hylte kommun. 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande Stina Isaksson med kontrasignation av 
kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, eller kanslichef Jenny 
Hagesjö tecknar kommunens firma. 
 
2. Kommunchef Emma Gröndahl, ekonomichef Lars Tingsmark två i förening eller någon av 
dem med kontrasignation av Anna Sjödell eller Nils Andersson tecknar kommunens bankgiro 
och plusgiro. 
 
3. Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro 
och plusgiro. 
 
4. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommunchef Emma 
Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, två i förening, tecknar kommunens förbindelse 
rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande ärenden.  
 
5. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Malin Söderberg, Susanne Johansson, 
Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Carin Asteberg, Linda Backsten, Rebecca 
Lorentzon, Philip Norrman och Susanne Ohlsson. 
 
6. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande Stina Isaksson 
med kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark 
teckna fondernas firma. 
 
7. Kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark och Nils Andersson eller 
Anna Sjödell, två i förening tecknar fondernas bankkonto. 
 
8. Fordonssamordnare Johan Fredriksson tecknar leasingavtal för personalbilar. I hans 
frånvaro får räddningschef Magnus Åman teckna leasingavtal för personalbilar. 
 
9. Avtal efter avslutad upphandling enligt LOU, LUK, LUF med ett värde över tröskelvärde 
för varor och tjänster enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), 2 200 000 kr, ska skrivas 
under av kommunens firmatecknare.  
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10. Avtal efter avslutad upphandling enligt LOU, LUK, LUF med ett värde över 
direktupphandlingsgräns (700 000 kr) men under tröskelvärde för varor och tjänster enligt 
LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av kontorschef med kontrasignation 
av kommunchef. Är kontorschef tillika kommunchef sker kontrasignation ske av enhetschef. 
 
11. Avtal efter avslutad upphandling enligt LOU, LUK, LUF med ett värde under 
direktupphandlingsgränsen (700 000 kr) ska skrivas under av ansvarig enhetschef med 
kontrasignation av kontorschef.  
 
12. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under grundavtalet i 
enlighet med punkt 10 - 12. Saknas grundavtal ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under 
av ansvarig kontorschef. 

Beskrivning av ärendet 
För att möjliggöra en enkel och säker hantering är det lämpligt att samma personer som 
beslutar om tilldelningsbeslut enligt delegeringsordning även undertecknar det följande 
avtalet. Vissa justeringar föreslås därför i firmateckningsbeslutet p 9-11. 
 
Beslutet ersätter tidigare beslut KS§12, 20230110. 

Handlingar i ärendet 
 §23 KSAU Firmatecknare - Mandatperioden 2023-2026 
 Tjänsteskrivelse firmatecknare 
 §12 KS Firmatecknare - Mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge nedanstående personer och funktioner behörigheter som 
firmatecknare inom Hylte kommun. 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall för honom förste vice 
ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande Stina Isaksson med kontrasignation av 
kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, eller kanslichef Jenny 
Hagesjö tecknar kommunens firma. 
 
2. Kommunchef Emma Gröndahl, ekonomichef Lars Tingsmark två i förening eller någon av 
dem med kontrasignation av Anna Sjödell eller Nils Andersson tecknar kommunens bankgiro 
och plusgiro. 
 
3. Kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro 
och plusgiro. 
 
4. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman och kommunchef Emma 

37 (40)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-02-14  
  

Kommunstyrelsen    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark, två i förening, tecknar kommunens förbindelse 
rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande ärenden.  
 
5. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Malin Söderberg, Susanne Johansson, 
Anneli Pettersson, Sara Walfridsson, Anna-Carin Asteberg, Linda Backsten, Rebecca 
Lorentzon, Philip Norrman och Susanne Ohlsson. 
 
6. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna 
Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist och vid förfall 
för honom förste vice ordförande Birgitta Årzén eller andre vice ordförande Stina Isaksson 
med kontrasignation av kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark 
teckna fondernas firma. 
 
7. Kommunchef Emma Gröndahl eller ekonomichef Lars Tingsmark och Nils Andersson eller 
Anna Sjödell, två i förening tecknar fondernas bankkonto. 
 
8. Ekonomichef Lars Tingsmark tecknar leasingavtal för personalbilar. 
 
9. Avtal efter avslutad upphandling enligt LOU, LUK, LUF med ett värde över tröskelvärde 
för varor och tjänster enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), 2 200 000 kr, ska skrivas 
under av kommunens firmatecknare.  
 
10. Avtal efter avslutad upphandling enligt LOU, LUK, LUF med ett värde över 
direktupphandlingsgräns (700 000 kr) men under tröskelvärde för varor och tjänster enligt 
LOU (lagen om offentlig upphandling) ska skrivas under av kontorschef med kontrasignation 
av kommunchef. Är kontorschef tillika kommunchef sker kontrasignation ske av enhetschef. 
 
11. Avtal efter avslutad upphandling enligt LOU, LUK, LUF med ett värde under 
direktupphandlingsgränsen (700 000 kr) ska skrivas under av ansvarig enhetschef med 
kontrasignation av kontorschef.  
 
12. Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas under av den nivå som skrev under grundavtalet i 
enlighet med punkt 10 - 12. Saknas grundavtal ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas under 
av ansvarig kontorschef. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att namnet på vem som får teckna leasingavtal för personalbilar 
ändras från Lars Tingsmark till fordonssamordnare Johan Fredriksson 
  
Anna Roos (C) yrkar att vid Johan Fredrikssons frånvaro har räddningschef Magnus 
Åman rätt att teckna leasingavtal för personalbilar. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut med Ronny Löfquists ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med Ronny Löfquists ändringsyrkande. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Roos tilläggsyrkande. 
  
Protokollsanteckning 
Jag röstar för att Ronny Löfqvist skall vara kommunens firmatecknare. Problemet är att han 
samtidigt är firmatecknare i Hyltebostäder. Jag anser att detta är en otydlig och olycklig 
ordning och anser att Hyltebostäders beslut är olyckligt. Tydlighet och förtroende är viktigt i 
kommunens verksamhet. 
  
Bo Gunnar Åkesson (M) 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§34 

Samarbetsavtal Hallandsleden 2023 - 2027  
(2022 KS0388) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbetsavtal Hallandsleden 2023-2027 och uppdra till 
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal mellan de halländska 
kommunerna och Länsstyrelsen i Halland Län för att säkerställa en långsiktig förvaltning och 
utveckling av Hallandsleden. Respektive kommun åtar sig att sköta sin del av leden i enlighet 
med föreliggande avtal och avsätta en årlig driftsbudget. 
 
Finansieringen bygger på en fördelningsnyckel som beskrivs bilaga 1, Fördelningsnyckel. Där 
presenteras tre olika finansieringsmodeller. Under framtagningsprocessen har en majoritet av 
kommunerna uttryckt att man vill använda sig av den så kallade ”Kattegattledenmodellen” 
dvs. där kommunens del av finansieringen utgår ifrån 50% invånarantal och 50% ledlängd. 
Den totala finansieringen blir 440.000 kr/år där alltså Region Halland står för hälften och 
kommunerna delar på 220.000 kr enligt modellen. 

Handlingar i ärendet 
 §6 TU Samarbetsavtal Hallandsleden 2023 - 2027 
 Tjänsteskrivelse - Samarbetsavtal Hallandsleden 2023-2027 
 Samarbetsavtal Hallandsleden - uppdaterat 221208 
 Fördelningsnyckel Hallandsleden 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbetsavtal Hallandsleden 2023-2027 och uppdra till 
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Region Halland 
 

Paragrafen är justerad 
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