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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Anna Roos (C)  
    

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-09-14   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen (gamla Sessionssalen) kl. 08:30-11:00 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), 

Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Hanna Kjellin (S)  
ersätter Krister Mattsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Lars Tingsmark (ekonomichef) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Gunnel Johansson (S) (omsorgsnämnden) §145 
Rolf Kenneryd (C) (omsorgsnämnden) §145 
Maria Johansson Arnström (S) (omsorgsnämnden) §145 
Jörgen Lövgren (tf omsorgschef) §145 
Anders Moberg (controller) §145 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§143-163 
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ÄRENDELISTA 
§143 Val av justerare 

§144 Godkännande av ärendelista 

§145 Information och rapporter 

§146 Meddelanden 2021 

§147 Kommun- och regionledningsforum 2021 

§148 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut 

§149 Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 

§150 Svar på motion - Utreda minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

§151 Svar på motion angående att tillgängliggöra konsthistoria 

§152 Svar på motion angående nattvandring 

§153 Svar på motion angående placering av minderåriga i äktenskap 

§154 Svar på motion - Mer närproducerat i "Policy för matglädje i Hylte" 

§155 Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 

§156 Begäran om Covidmedel 

§157 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - Delårsbokslut 

§158 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - Delårsbokslut 

§159 Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021 

§160 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021 

§161 Svar på revisorernas missiv - Krisledning och hantering av pandemin 

§162 Svar på remiss - SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial 

§163 Kommunstyrelsens underlag till beredningen inför REP 2022-2025 
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§143 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§144 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan med följande förändring: 
  

 Punkten "Kommunstyrelsens underlag till beredningen inför REP 2022-2025" har 
tillkommit efter kallelseutskick. 

Paragrafen är justerad 
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§145 

Information och rapporter  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Dialog med omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden har initierat en dialog angående nämndens omfattande behov och framtida 
utmaningar vad det gäller omsorg i hemmet, ökningen av antalet äldre i kommunen samt 
personalsituationen. 
  
Covid-19 
Emma Gröndahl, kommunchef, informerade om lättnaderna i restriktionerna, fas 4, som 
börjar gälla 29 september. Kommunen följer utvecklingen om det blir ett förändrat läge vad 
det gäller smittspridningen. 
  
Vi har en lägre vaccinationsgrad i Hylte kommun jämfört med övriga Halland. Det har 
diskuterats gemensamma satsningar mellan region Halland och kommunerna samt förslag på 
lokala insatser t.ex mobilt team för drop-in vaccinering samt utökad information. 

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september 

Paragrafen är justerad 
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§146 

Meddelanden 2021  
(2021 KS0021) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av meddelandet. 

Handlingar i ärendet 
 Återkallande av hemställan om ekonomiskt stöd till Tågdagarna 2021 

Paragrafen är justerad 
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§147 

Kommun- och regionledningsforum 2021  
(2021 KS0043) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Handlingar i ärendet 
 Agenda till Kommun- och regionledningsforum 2021-09-01 

Paragrafen är justerad 
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§148 

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut  
(2021 KS0001) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerade muntligen om delårsbokslutet 2021 för Hylte 
kommun. 
  
  
Ajournering: 09:40 - 10:00. 
Paragrafen är justerad 
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§149 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-
2026  
(2021 KS0305) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunmäktige att besluta att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige ska vara 41 stycken under mandatperioden 2022-2026.  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ersättarkvoten ska vara oförändrad under 
mandatperioden 2022-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Ett av demokratiberedningens uppdrag i översynen inför nya mandatperioden är att föreslå 
eventuella förändringar av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och ersättarkvoten inför 
nya mandatperioden.  
  
Demokratiberedningen har behandlat frågan och har beslutat att lämna ett förslag om antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige utifrån de olika partiernas förslag. Partiernas förslag finns 
redovisade i protokollsutdraget från demokratiberedningen.  
  
Demokratiberedningen föreslår att ersättarkvoten ska vara oförändrad nästa mandatperiod.  
  
Kommunfullmäktige ska senast 28 februari 2022 besluta om eventuella ändringar av antalet 
mandat i kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 
 §2 Demokratiberedning Antal KF-ledamöter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunmäktige att besluta att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige ska vara X under mandatperioden 2022-2026.  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ersättarkvoten ska vara oförändrad under 
mandatperioden 2022-2026.  
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 41 stycken 
under mandatperioden 2022 - 2026. 
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Anna Roos (C) yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 39 stycken under 
mandatperioden 2022 - 2026. 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 31 stycken 
under mandatperioden 2022 - 2026. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists, Anna Roos och Stina Isakssons yrkanden mot varandra. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§150 

Svar på motion - Utreda minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige  
(2021 KS0030) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där det föreslås: 
  
- att det utreds vad det skulle innebära att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 
39,37,35,33 respektive 31 ledamöter.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänsköt frågan till demokratiberedningen.  
  
Demokratiberedningen har behandlat motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad 
utifrån förslaget på antalet ledamöter i kommunfullmäktige, som demokratiberedningen 
behandlade vid samma sammanträde som motionen. I demokratiberedningens förslag på antal 
ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022–2026 har varje parti fått 
redovisa det antal ledamöter som partiet vill att kommunfullmäktige ska ha.  
  
Ärendet om antal ledamöter nästa mandatperiod kommer att gå upp som ett separat ärende 
och ska behandlas politiskt innan den 28 februari 2022, vilket är sista datum för kommunen 
att besluta om antal ledamöter enligt kommunallagen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion utredning minskning av antalet ledamöter i KF 
 §2 Demokratiberedning Antal KF-ledamöter 
 §43 KSAU Motion Utreda minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige - på 

remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion Utreda minskning av antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion utreda minskning av antalet ledamöter i KF 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 

Paragrafen är justerad 
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§151 

Svar på motion angående att tillgängliggöra konsthistoria  
(2019 KS0388) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta motionen till budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 
Dåvarande arbets- och näringslivsnämnden fick 2019-10-29 i uppdrag av KSAU att lämna ett 
förslag på svar till Anna Roos (C) motion vars förslag är: 
  
- att kartlägga vilken befintlig information som finns om offentliga konstverk i kommunen. 
- att ta fram skyltar till de platser där det är lämpligt och där det saknas information om 
konstverket. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden föreslog 2020-04-23 att motionen skulle bifallas, men att 
nämnden behöver medel för att kunna verkställa intentionerna i motionen. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2020-05-19 motionen till kultur- och 
folkhälsonämnden för att nämnden ska tydliggöra kostnaderna för att genomföra intentionerna 
i motionen. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden lämnade svar avseende sina beräknade kostnader 2020-11-25. 
Om kartläggningen avgränsas till offentlig konst utomhus uppskattas arbetsinsatsen till 
ca 100 tkr och ska den göras av kulturutvecklaren behöver andra ordinarie arbetsuppgifter 
prioriteras bort. Uppdragets omfattning beror också på hur utförlig informationen om 
konstverket ska vara, men i dag finns ingen uppfattning om hur många konstverk som 
behöver skyltas upp. 
  
Kultur- och folkhälsokontoret kan utföra uppdraget inom befintlig verksamhet, men tidigast 
start 2022. Under 2021 kommer kontoret arbeta med att färdigställa inventeringen 
av kommunens konst. Enligt uppgift från Halmstad kommun kostar en skylt med författaren, 
titel på konstverket samt årtal, med text och punktskrift samt kommunens logga ca 1 000 kr. 
  
Förutom kartläggning och informationsskyltar tillkommer kostnader för uppsättning av 
skyltar samt skötsel, vilket bedöms ligga inom samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 
  
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med kultur- och folkhälsokontoret som 
uppskattat antalet konstverk utomhus till max 30 stycken. Kommunledningskontoret har inget 
att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens svar på remissen och återremissen, utan föreslår 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion angående att tillgängliggöra konsthistoria 
 §100 KFN Svar på återremiss på motion om att tillgängliggöra konsthistoria 
 Tjänsteskrivelse svar på återremiss på motion om att tillgängliggöra konsthistoria 
 §77 KSAU Svar på motion angående att tillgängliggöra konsthistoria 
 §33 KFN Svar på motion om att tillgängliggöra konsthistoria 
 Tjänsteskrivelse svar på motion om att tillgängliggöra konsthistoria 
 §316 KSAU Motion angående att tillgängliggöra konsthistoria - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliggöra konsthistoria - på remiss 
 §136 KF Inkomna motioner 
 Motion till kommunfullmäktige i Hylte kommun angående att tillgängliggöra 

konsthistoria 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionen hänskjuts till budgetberedningen. 
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Anna Roos yrkande. Ordförande finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsokontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§152 

Svar på motion angående nattvandring  
(2021 KS0087) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Malin Svan och Anna Roos (C) har lämnat en motion om: 
  

 att Hylte kommun utarbetar ett regelverk som gör det möjligt för föreningar att få 
bidrag för att utföra nattvandringar i kommunen.  

 att kommunen utser en samordningsansvarig för nattvandrande föreningar. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kultur- och folkhälsonämnden den 
9 mars 2021, §47. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen, precis som vid 
tidigare tillfälle när dåvarande arbets- och näringslivsnämnden behandlade frågan och ser att 
nattvandring skulle bidra positivt till att öka tryggheten i samhället.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden ser att både Karlshamns kommun och Karlskrona kommun har 
modeller som är lämpliga att arbeta vidare utifrån. Nattvandring skulle vara aktuellt under 
cirka 20 helger per år och främst vara fokuserat till perioden maj-september. Enligt tidigare 
svar bör följande delar ingå i uppdraget: 
- ekonomisk ersättning till nattvandrande föreningar 
- utrustning i form av jackor, ryggsäckar, mobiler med mera. 
- arbetstid för samordningsansvarig  
  
Kultur- och folkhälsonämnden anser inte att motionen går att genomföra utan att kultur- och 
folkhälsonämnden får ekonomisk kompensation för att arbeta med uppdraget. Om nämnden 
skulle få i uppdrag att arbeta med nattvandring utan att medel tillskjuts behöver ersättning tas 
från befintligt bidragsstöd vilket skulle ha negativa effekter för andra föreningars 
verksamheter. Enligt beräkning vid tidigare svar på motionen skulle det kosta ca 120 tkr att 
införa motionen. Finns det ambitioner att genomföra nattvandring under en större del av året 
än enligt modellen ovan kostar det mer att genomföra det. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, då en 
liknande motion (2017 KS0484) tidigare beviljats av kommunfullmäktige men inte 
finansierats.  
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Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag på 
svar på motion, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande nattvandring 
 §65 KFN Svar på motion Nattvandring 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion Nattvandring 
 §47 KSAU Motion Nattvandring - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Nattvandring - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Nattvandring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionen ska avslås. 
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stina Isaksson (SD). 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Anna Roos yrkande. Ordförande finner att 
arbetsutskottet beslutare enligt Ronny Löfquist yrkande. 
  
Reservation 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§153 

Svar på motion angående placering av minderåriga i äktenskap  
(2021 KS0096) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår: 
- att ansvarig nämnd får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara gifta i 
fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten. 
- att ansvarig nämnd får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur många 
minderåriga som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats hos sina makar. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 44, att ge kultur- och 
folkhälso-nämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret skall vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast 17 september 2021. 
  
Ensamkommande asylsökande barns behov av boende samt skydd och stöd enligt 
socialtjänstlagen ska utredas på samma sätt oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig 
vara gifta eller inte. Det samma gäller om ett barn uppgett sig vara gift och anvisats som 
nyanländ till kommunen. 
  
Utifrån hur lagstiftningen är utformad ser inte kultur- och folkhälsokontoret att en redovisning 
av hur många underåriga som de senaste åren påstått sig vara gifta och som placerats hos sina 
makar i Hylte kommun fyller någon funktion. 
  
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ska föreslå kommun-
fullmäktige att avslå motionen.  
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag på 
svar på motionen, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående placering av minderåriga i äktenskap 
 §64 KFN Svar på motion Placering av minderåriga i äktenskap 
 Tjänsteskrivelse svar på motion placering av minderåriga i äktenskap 
 §44 KSAU Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
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 Motion Placering av minderåriga i äktenskap 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§154 

Svar på motion - Mer närproducerat i "Policy för matglädje i Hylte"  
(2020 KS0330) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Martina Philip Carlsson (C) och Anna Ross (C) har lämnat in en motion där de föreslår:  
- att Policy för Matglädje arbetas om genom att stycket: Inköp av ekologiska livsmedel ska 
öka och vi eftersträvar lokalt producerade råvaror ändras till: Inköp av lokalt producerade 
råvaror ska öka och vi eftersträvar ekologiska livsmedel. 
- att Policy för Matglädje arbetas om genom att ordet köttråvaror byts ut till: kött- och 
mejerivaror 
  
Kommunstyrelsens beslutade den 23 mars 2021, § 46, att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. De halländska kommunerna samt Region 
Halland har antagit Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland vilket 
kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020, § 199. Principerna innehåller kvalitets-, 
hållbarhets- och djurskyddskrav på livsmedel. Policyn för Matglädje i Hylte bör gå i samma 
linje som principerna.  
  
Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på att ändra i policyn matglädje utifrån motionens 
föreslagna att-satser. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
Kommunledningskontoret bilägger ”Policy för matglädje i Hylte” till ärendet och har inget att 
tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 Policy Matglädje i Hylte 
 §61 SBN Motion Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 §46 KS Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 §130 KSAU Motion Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss 
 §101 KF Inkomna motioner 
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 Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Yrkande 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§155 

Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens 
förskolor  
(2020 KS0250) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har 2020-09-03 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om: 
  

 att införa syskonförtur på kommunens förskolor.  
  
Vid kommunstyrelsens möte 2021-03-23 §47 beslutades att barn- och ungdomsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag på svar till motionen.  
  
Barn- och ungdomsnämnden har svarat att syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före 
barn som inte har syskon på förskolan vid fördelning av plats. Konsekvens av syskonförtur 
blir negativ för barn i kö utan syskon. Alltså tillämpas inte likabehandlingsprincipen vid 
syskonförtur på förskolan.  
  
Idag tillämpar barn- och ungdomskontoret barnomsorgskö enligt nedan:  
1. Förstahandsval och önskat datum  
2. Förstahandsval och inom garantitid  
3. Annan ort  
  
I dagsläget ser nämnden inte någon kö till förskolorna, som det var för några år sedan då 
kommunen hade stor inflyttning av nyanlända till kommunen, och placerar därför inte barn på 
annan ort än den önskade.  
I Hyltebruk där upptagningsområdet är hela tätorten kan man få placering på annan förskola 
än just den önskade.  
  
I september 2021 ser man att ingen av de 540 placerade barns vårdnadshavare vill byta 
förskola p.g.a. syskonplacering.  
  
Barn- och ungdomsnämnden anser inte ovan skäl är grund för införande av syskonförtur och 
föreslår därför avslag på motionen. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- 
och ungdomsnämndens förslag till svar och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens 

förskolor 
 §64 BUN Remiss Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående att införa syskonförtur på 

kommunens förskolor. 
 §47 KS Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
 §129 KSAU Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor - på 

remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Införa Syskonförtur på kommunens förskolor - på remiss 
 §101 KF Inkomna motioner 
 Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons 
bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutare enligt 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
  
Rerservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§156 

Begäran om Covidmedel  
(2021 KS0332) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela de Covidmedel om 5 000 tkr som skuldbokfördes år 
2020, med 4 100 tkr till omsorgsnämnden samt 900 tkr till kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2020 beslutade riksdagen om flera åtgärder till följd av Coronapandemin. Dessa medel 
var avsedda att täcka kostnader som kommunerna och regionerna hade relaterade till 
pandemin. 
  
I samband med bokslut 2020 avsatte nämnderna tillsammans 5 Mkr till följd av framtida 
konsekvenser kopplade till Covid-19. Anledningen var att pandemin hade skapat en skuld till 
medborgarna då verksamheter var stängda eller att nämnderna inte kunde utföra uppdrag 
under året. 
  
Under 2021 har två nämnder kommit in med ansökan om att ta del av de medel som avsattes 
år 2020. Det avser Barn- och ungdomsnämnden som ansöker om 1 837 160 kr samt Kultur- 
och folkhälsonämnden som ansöker om 900 000 kr. Övriga nämnder har inte inkommit med 
någon begäran om att ta del av de avsatta medlen. 
  
Kommunstyrelsen har inte beslutat om riktlinjer eller ansökningar för de medel som avsattes i 
bokslut 2020.  
  
Samtliga nämnder har påverkats av Coronapandemin även under 2021 och kommer säkert att 
göra detta även framöver. Omsorgsnämnden är den nämnd som påverkats mest under 2021 
genom höga kostnader för skyddsutrustning och verksamheter som varit stängda under 2021. 
Dessutom har Omsorgsnämnden haft högst kostnader för sjukfrånvaro, bland samtliga 
nämnder, under 2021. 
  
I nämndernas prognoser under 2021 har Omsorgsnämnden och Kultur och folkhälsonämnden 
de största underskotten och kommunledningskontorets uppfattning är att dessa nämnder är 
mest drabbade av de fortsatta konsekvenserna av pandemin. Kommunledningskontoret 
föreslår att de avsatta medlen om 5 000 0000 kr fördelas till omsorgsnämnden med 4 100 000 
kr och till kultur och folkhälsonämnden med 900 000 kr. 
  

Handlingar i ärendet 
 Fördelning av Covidmedel 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela de Covidmedel om 5 000 tkr som skuldbokfördes år 
2020, med 4 100 tkr till omsorgsnämnden samt 900 tkr till kultur- och folkhälsonämnden.  
 

Yrkande 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) deltar ej i beslutet. 
  
Protokollsanteckning 
Undertecknade ledamöter avstår att vara med i beslutet då det saknas handlingar i ärendet. 
Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden har äskat om medel för sina 
covidrelaterade kostnader, dessa äskanden med ekonomisk uppställning saknas i 
handlingarna till dagens möte. Omsorgsnämnden föreslås få merparten av pengarna men har 
inte äskat några pengar och det finns inte någon uppställning kring vilka covidrelaterade 
kostnader nämnden har haft. För att kunna ta ställning till hur vi ska hantera äskandena och 
den summa som är avsatt för covidrelaterade insatser önskar vi att handlingarna 
kompletteras till Kommunsstyrelsens sammanträde. 
  
Anna Roos (C) Stina Isaksson (SD) 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§157 

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - 
Delårsbokslut  
(2021 KS0002) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerade muntligen om delårsbokslutet 2021 för 
kommunstyrelsen. 
Paragrafen är justerad 
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§158 

Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden - 
Delårsbokslut  
(2021 KS0003) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Lars Tingsmark, informerade muntligen om delårsbokslutet 2021 för 
räddningsnämnden. 
Paragrafen är justerad 
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§159 

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021  
(2021 KS0050) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för 
kommunstyrelsen. 

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

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

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

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

förhindras  
  
En av punkterna i den interna kontrollplanen 2021 har inte genomförts och det avser 
granskning av anställdas kunskapsnivå inom informationssäkerhet. Anledningen är att 
informationssäkerhetsansvarig varit tillika stabschef för krisledningsgruppen, vilket krävt ett 
omfattande arbete under 2020 och 2021. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2021, Kommunstyrelsen 
 Uppföljning intern kontrollplan KS, DR 2021 
 Internkontrollplan 2021 KS 210515 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§160 

Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021  
(2021 KS0052) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden. 

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

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

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

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

förhindras 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av 2021 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden. 
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Paragrafen är justerad 
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§161 

Svar på revisorernas missiv - Krisledning och hantering av 
pandemin  
(2021 KS0265) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på missiv avseende granskning av kommunens 
krisledning och hantering av pandemin och överlämnar det till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsbyrå granskat kommunens krisledning 
och hantering av pandemin. Deras bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i stort 
har säkerställt en ändamålsenlig krisledning. Vissa synpunkter framkom avseende 
kommunens planer och beslut tagna under pandemin samt hur risk- och sårbarhetsanalysen tas 
fram och beslutas. Som en följd av denna granskning har kommunstyrelsen ombetts att svara 
på två frågor. 

 Hur kommer kommunstyrelsen se över arbetsprocesserna för risk- och 
sårbarhetsanalysen för att säkerställa att samtliga nämnder, styrelser och kontor 
involveras? 

 Hur kommer kommunstyrelsen att utvärdera ärendehanteringsprocessen och beslut 
tagna under pandemin? 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar som bifogas denna 
tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisorernas missiv 
 Svar på revisorernas missiv 
 Missiv från revisorerna - Krisledning och hantering av pandemin 
 Granskningsrapport - Granskning av kommunens krisledning och hantering av 

pandemin 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till svar på missiv avseende granskning av kommunens 
krisledning och hantering av pandemin och överlämnar det till revisorerna. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§162 

Svar på remiss - SOU 2021:32 Papper, poddar och... 
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial  
(2021 KS0277) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till remissvar och översänder det till 
Utbildningsdepartementet. 

Beskrivning av ärendet 
  
Syftet med utredningen, pliktmaterialutredningen, har varit att se över regelverket för 
pliktleverans av material. Dagens pliktinsamling sker med stöd av lagen om pliktexemplar 
och lagen om e-plikt och är utformat för ett analogt medielandskap. Medieutvecklingen i vårt 
samhälle går snabbt framåt och följden har blivit att dagens pliktlagstiftning i vissa fall 
fungerar precis som det är tänkt medan det i andra fall inte fungerar alls. Regeringen har 
därför konstaterat att pliktlagstiftningen behöver revideras. Systemet med pliktexemplar 
behöver anpassas till vårt digitaliserade samhälle där fler och fler medborgare använder 
digitala medier.  
  
I utredningen föreslås ett nytt regelverk avsett bl.a. tydliggöra pliktmaterialets syfte, medge 
fler insamlingsmetoder, ge verktyg som gör att insamlingen kan följas upp och vid behov 
anpassas efter leverantörens förutsättningar samt komplettera dagens bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling. Vidare föreslås en myndighet (Kungliga biblioteket) uppdraget 
som pliktansvarig myndighet och en annan myndighet (Lunds universitet) ansvar för 
reservexemplar av skrifter. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar till betänkandet av pliktmaterialutredningen 
 Remissvar på promemorian Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett 

tryggat källmaterial 
 §136 KSAU Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning 

för ett tryggat källmaterial 
 Tjänsteskrivelse - delegering av svar på remissen 
 Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat 

källmaterial 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till remissvar och översänder det till 
Utbildningsdepartementet. 
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Beslutet skickas till  
Utbildningsdepartementet 
 

Paragrafen är justerad 
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§163 

Kommunstyrelsens underlag till beredningen inför REP 2022-2025  
(2021 KS0338) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna underlag till beredningen inför REP 
2022-2025 med den redaktionella ändringen som diskuterade på sammanträdet samt att 
punkten "Utbildning inför ny mandatperiod" tas bort. 

Beskrivning av ärendet 
Inför budgetberedningen ska samtliga nämnder och styrelse lämna in en sammanfattning av 
identifierade behov som ska ligga till grund för REP-beslut i kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret har tagit fram identifierad behov som anses vara av vikt och 
väsentlighet inför kommande år. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsen underlag till beredningen inför REP 2022-2025 
 Sammanfattning av identifierade behov KS 2022-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna underlag till beredningen inför REP 
2022-2025. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 

33 (33)


	Första sidan
	ÄRENDELISTA
	§143 Val av justerare
	§144 Godkännande av ärendelista
	§145 Information och rapporter
	§146 Meddelanden 2021
	§147 Kommun- och regionledningsforum 2021
	§148 Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut
	§149 Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026
	§150 Svar på motion - Utreda minskning av antalet ledamöter ikommunfullmäktige
	§151 Svar på motion angående att tillgängliggöra konsthistoria
	§152 Svar på motion angående nattvandring
	§153 Svar på motion angående placering av minderåriga i äktenskap
	§154 Svar på motion - Mer närproducerat i "Policy för matglädje i Hylte"
	§155 Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunensförskolor
	§156 Begäran om Covidmedel
	§157 Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen -Delårsbokslut
	§158 Uppföljning och redovisning 2021 Räddningsnämnden -Delårsbokslut
	§159 Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021
	§160 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2021
	§161 Svar på revisorernas missiv - Krisledning och hantering avpandemin
	§162 Svar på remiss - SOU 2021:32 Papper, poddar och...Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
	§163 Kommunstyrelsens underlag till beredningen inför REP 2022-2025

