
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Sara Lall §§ 152-153, 157-162 
Erik Wikström §§ 154-156, 
163-180

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos Tommy Edenholm

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-06
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-15:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD) §§154-156, §§158-176, §§178-180, Tommy Edenholm (KV) (1:e 
vice ordförande), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L) §§154-156, 
§§160-180, Lisa Mogren (V) §§152-153, §§157-162, Håkan Bengtsson (C), Nina 
Larsson (S)  ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD) §§152-176, §§178-
180, Rolf Näslund (M)  ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M), Bo Wahlén (V) §§154-
156, §§163-180 ersätter Lisa Mogren (V), Ewa Gunnarsson (SD) §157 §§152-
153 ersätter Stina Isaksson (SD), Fredrik Engberg (L) §§157-159 §§152-153 
ersätter Bengt-Åke Torhall (L)

Ej tjänstgörande ersättare Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S) §157
Bo Wahlén (V) §§152-153, §§158-162
Lennart Ohlsson (C) §§154-180
Ewa Gunnarsson (SD) §§154-156, §§158-180
Fredrik Engberg (L) §§154-156, §§160-180

Övriga närvarande Stina Isaksson (SD) §177
Johnny Winther (SD) §177
Emma Gröndahl (tf kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (Kanslichef)
Malin Thydén Kärrman (S) (ordförande samhällsbyggnadsnämnden) §§152-153
Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden) §157
Paul Gruber (park- och gatachef) §§152-153, §157
Sara Lall (sekreterare) §§152-153, §§157-162
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Maria Hedin (S) (ordförande barn- och ungdomsnämnden) §158
Ann-Christin Johansson  (barn- och ungdomschef) §158
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden) §158
Linda Svensson  (L) (1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden) §158
Birgitta Årzén (S) (ordförande kultur- och folkhälsonämnden) §159
Marie-Louice Lindström  (S) (1:e vice ordförande kultur- och folkhälsonämnden) 
§159
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) §159
Jenny Johansson  (utvecklingsledare) §159
Gunnel Johansson (S) (ordförande omsorgsnämnden) §160
Berit Winbladh (omsorgschef) §160
Maria Johansson Arnström  (S) (1: vice ordförande omsorgsnämnden) §160
Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande omsorgsnämnden) §160
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) §160
Annika Stenbäck (enhetschef) §160
Charlotta Lindahl (verkställande funktionär Hyltebostäder) §161
Lars Sundberg (S) (ordförande Hyltebostäder) §161
Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande Hyltebostäder) §161
Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande tillsynsnämnden) §162
Uno Sjöberg (C) (1:e vice ordförande tillsynsnämnden) §162
Stefan Andersson  (miljöchef) §162
Erik Wikström (sekreterare) §§154-156, §§163-180
Marion Eckardt (verksamhetsledare Leaderkontoret) §154
Robin Nordlund (utredare kultur- och folkhälsokontoret) §154
Charlotte Karlsson (kostchef) §154

Utses att justera Anna Roos
Tommy Edenholm

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§152-180
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§152 Val av justerare

§153 Godkännande av ärendelista

§154 Information och rapporter

§155 Meddelanden

§156 Delegeringsredovisning

§157 Samråd med samhällsbyggnadsnämnden

§158 Samråd med barn- och ungdomsnämnden

§159 Samråd med kultur- och folkhälsonämnden

§160 Samråd med omsorgsnämnden

§161 Samråd med Hyltebostäder

§162 Samråd med tillsynsnämnden

§163 Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen

§164 Svar på motion matsvinn

§165 Upphandlingssamverkan - Livsmedel

§166 Begäran ändrad stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§167 Arbetsmiljöpolicy

§168 Uppföljning och redovisning 2020 kommunstyrelsen -Delårsbokslut

§169 Uppföljning och redovisning 2020 räddningsnämnden - Delårsbokslut

§170 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun  -Delårsbokslut

§171 Begäran från barn- och ungdomsnämnden om ändring av KF-nyckeltal

§172 Fördelning ersättning sjuklöner

§173 Sociala insatsgrupper

§174 intern kontrollplan kommunstyrelsen - Uppföljning

§175 intern kontrollplan räddningsnämnden - Uppföljning

§176 Integrationsmedel

§177 Anställning av barn- och ungdomschef

§178 Färdig utredning om Forum

§179 Avsägelse och fyllnadsval tillväxtutskottet

§180 Effektiviseringar administration
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Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§152

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga till ett extra ärende (§ 180) och godkänner därefter 
ärendelistan.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information Lokal ledd utveckling Halland (LLUH)
Marion Eckardt, LLUH, informerade om LLUHs verksamhet. 

Forumsutredningen
Robin Nordlund, kultur- och folkhälsokontoret, informerar om utredningen om Forum som 
kulturhus. 
 
Upphandlingssamverkan livsmedel
Charlotte Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar kring ärendet om 
upphandlingssamverkan livsmedel. 
 
Delårsbokslut för Hylte kommun
Lars Tingsmark, kommunledningskontoret, informerar om delårsbokslutet för Hylte 
kommun. 
 
Effektiviseringar på administration
Emma Gröndahl, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med effektiviseringar på 
administration. 
 
Möte med Hallands fotbollsförbund
Anna Roos (C) informerade om en träff med Hallands fotbollsförbund och lokala föreningar 
där man efterlyste ”en väg in” till kommunen.
                                           

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista KS 6 oktober 2020

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155

Meddelanden 
(2020 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena.

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

Handlingar i ärendet
 Uppföljning internkontrollplan omsorgsnämnden
 Uppföljning internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden
 Uppföljning internkontrollplan tillsynsnämnden
 §56 SBN Uppföljning internkontrollplan 2020
 §50 ON Eventuell öppning av tillfälligt stängda verksamheter(215017)
 Beslut ställföreträdande kommunchef
 § 60 SBN Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark 

Vimmelstorp

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§156

Delegeringsredovisning 
(2020 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

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

Handlingar i ärendet
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv juni - september
 Delegeringsbeslut anställningar augusti 2020
 Delegeringsbeslut - Beslutattestant KansliK
 Delegeringsbeslut - Beslut attestanter Ekonomi
 Delegeringsbeslut - Omsättning befintligt lån
 Protokollsutdrag § 52 (2020-08-21)
 Delegeringsbeslut KSAU 15 september 2020

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§157

Samråd med samhällsbyggnadsnämnden 
(2020 KS0118)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Malin Thydén Kärrman (S), 1:e vice ordförande Bengt Åke 
Torhall (L) och park- och gatachef Paul Gruber. 
Under samrådet diskuteras följande frågor:

 Ekonomisk uppföljning - investeringsbudget
 Delårsbokslut - Nyckeltal
 Uppföljning internkontrollplan 2020 - felanmälan, tillsynsplan
 Motioner
 Aktuella detaljplaner
 Projekt
 Gata/park enheten
 Arbetsmiljöarbete
 Laddplatser

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd KSAU - samhällsbyggnadsnämnden 6 oktober 2020
 Skriftliga svar på frågor inför samråd SBN

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158

Samråd med barn- och ungdomsnämnden 
(2020 KS0115)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Maria Hedin (S), barn och ungdomschef Ann-Christin 
Johansson, 1:e vice ordförande Linda Svensson (L) och 2:e vice ordförande Malin Svan (C).
Under samrådet diskuteras följande frågor:

 Budget i balans
 Prognos - barn och elever
 Förändring av organisationen
 Övergripande målarbete 

- trygghet och studiero
- kunskaper, inflytande och delaktighet
- elevhälsa och varje barns behov
- attraktiv arbetsgivare och kompetensutveckling

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd barn- och ungdomsnämnden 6 oktober 2020
 Skriftliga svar på frågor inför samråd BUN

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159

Samråd med kultur- och folkhälsonämnden 
(2020 KS0114)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Birgitta Årzén (S), 1:e vice ordförande Marie-Louice 
Lindsröm (S), kultur- och folkhälsochef Christer Grähs och utvecklingsledare Jenny 
Johansson. 

Under samrådet diskuteras följande frågor
 Ny organisation
 ESF projekt " Målmedveten på hemmaplan"
 Utveckling av försörjningsstöd + åtgärder
 Åtgärder - ny verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd
 Kompetensförsörjning vård och omsorg - Omsorgslyftet

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.
 

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd KSAU - kultur- och folkhälsonämnden 6 oktober 2020
 Skriftliga svar på frågor vid Samråd 201006 - kultur- och folkhälsokontoret

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§160

Samråd med omsorgsnämnden 
(2020 KS0116)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Gunnel Johansson (S), 1:e vice ordförande Maria Johansson 
Arnström (S), 2:e vice ordförande Rolf Kenneryd (C), omsorgschef Berit Winbladh, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska Sophia Lehnberg och enhetschef Annika Stenbäck. 
Under samrådet diskuteras följande frågor:

 Samordningsenheten
 Rätt till heltid
 Omsorgslyftet äldreomsorg
 covid-19

- besöksförbud särskilda boenden
- aktiviteter under hösten
- läget i Halland och Hylte

 arbetet med nattfastan
 digitalisering
 arbetsmiljö 

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd KS - omsorgsnämnden 6 oktober 2020
 Frågor inför samråd KS - omsorgsnämnden 6 oktober 2020 BW 200922

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§161

Samråd med Hyltebostäder 
(2020 KS0129)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Lars Sundberg (S), 1:e vice ordförande Ann-Christin 
Wendpaap (S) och verkställande funktionär Charlotta Lindahl.

Under samrådet diskuteras följande frågor:
 Hyltebostäders fastigheter
 Uthyrning
 Fjärrvärmenät
 Ny organisation
 ekonomisk uppföljning

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd KS - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 6 oktober 2020

Paragrafen är justerad

14 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§162

Samråd med tillsynsnämnden 
(2020 KS0119)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet
Med på samrådet är ordförande Ann-Kristin Petersson (S), 1:e vice ordförande Uno Sjöberg 
(C) och miljöchef Stefan Andersson.
Under samrådet diskuteras följande frågor:

 ekonomisk uppföljning
 intern kontroll
 tillsyn Örnaskolans kök
 invasiva arter
 markprover

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet
 Frågor inför samråd tillsynsnämnden 6 oktober 2020
 Svar på frågor inför samråd Tillsynsnämnden

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§163

Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen 
(2018 KS0318)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) lämnade 2018 in en motion med följande förslag:

Att kostnadsförslag tas fram skyndsamt för inköp/leasing av kläder, tvätt och vård av 
arbetskläder för anställda inom omsorgen.

Omsorgsnämnden fick i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Nämnden lämnade 
ett förslag på svar 2018 där nämnden svarade att utredning om framtida försörjning av 
arbetskläder pågår på omsorgskontoret och kommer vara klar att överlämnas till 
omsorgsnämnden vid sammanträdet i mars 2019.

Motionen har sedan dess legat under politisk beredning och under tiden har omsorgskontoret 
upphandlat leasing och tvätt av arbetskläder. Avtalet gäller till och med 2023.

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska anses besvarad med motiveringen 
att intentionen i motionen att införa inköp/leasing av kläder, tvätt och vård av arbetskläder för 
anställda inom omsorgen redan är genomförd.

Handlingar i ärendet
 §121 KSAU Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen
 Tjänsteskrivelse KLK - Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen
 §67 ON Motion om arbetskläder inom omsorgen
 Motion om arbetskläder inom omsorgen
 §96 KF Inkomna motioner
 §259 KSAU Motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss

 
 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång
Ordföranden ställer Stina Isakssons (SD) ändringsyrkande mot det liggande förslaget till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande förslaget till beslut. 

Paragrafen är justerad
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§164

Svar på motion matsvinn 
(2020 KS0153)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå första och tredje att-satsen, om en 
övergripande rutin för att minska matsvinnet samt om att införa försöksverksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla andra att-satsen så att möjligheterna 
att införa försöksverksamhet med ”rädda-maten-lådor” utreds.

Beskrivning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Roos och Martina Philip Carlsson (C) att 
en övergripande rutin för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter tas fram, att 
utreda möjligheterna att införa försöksverksamhet med ”rädda-maten-lådor” samt att om 
möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 mars 2020, § 59, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad i och med de åtgärder 
som redan företas och redovisas nedan.

Matsvinn
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 24 mars 2020, § 21, Internkontrollplan 2020. Ett av 
kontrollmomenten är att följa upp matsvinn inom förskola, skola och vårdboenden samt 
föreslå och redovisa åtgärder. Kostchefen är kontrollansvarig och kontrollmetoden för 2020 är 
att mäta matsvinn vid två enheter samt analysera genomförda mätningar. Resultatet ska 
redovisas vid bokslutet.

”Rädda-maten-lådor”
Kostenheten har under en tid utrett möjligheterna att sälja ”rädda-maten-lådor” som en del i 
att minska matsvinnet. Tanken är att personal och elever kan plocka ihop matlådor till en 
billig peng när det blivit lunchmat över. Det återstår dock en del frågor som måste utredas 
som t.ex. huruvida försäljning av överbliven mat kan ses som konkurrenshämmande samt hur 
betalning kan lösas på ett smidigt sätt.

Kommunledningskontoret föreslår att motionens första att-sats ska avslås, eftersom 
samhällsbyggnadsnämnden följer upp matsvinnet via nämndens internkontrollplan.

Kommunledningskontoret vill göra ett tillägg till samhällsbyggnadsnämndens underlag. Det 
pågår en utredning om ”Rädda-maten-lådor”, men den är inte färdig. 
Kommunledningskontoret förslår därför att andra att-satsen ska bifallas.

18 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad det avser att om det finns möjligheter genomföra försöksverksamhet, motionens tredje 
att-sats, så bör dessa avvakta utredningen innan ett sådant beslut fattas. Utredningen kan 
exempelvis visa på överväganden som måste göras innan ställning tas till om 
försöksverksamhet bör inledas. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås i 
denna del.

Handlingar i ärendet
 §122 KSAU Svar på motion Matsvinn
 Tjänsteskrivelse KLK - Svar på motion matsvinn
 §50 SBN Motion Matsvinn - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion matsvinn
 Motion Matsvinn
 §32 KF Inkomna motioner
 §59 KSAU Motion Matsvinn - på remiss

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer Stina Isakssons (SD) och Anna Roos (C) ändringsyrkande mot det 
liggande förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande 
förslaget till beslut. 

Reservationer
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C),  Johnny Winther (SD) och Stina Isaksson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för ändringsyrkandet. 

Paragrafen är justerad
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§165

Upphandlingssamverkan - Livsmedel 
(2020 KS0300)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Gemensamma principer för inköp av 
livsmedel till de offentliga köken i Halland i enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske inom upphandling i 
Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen omsätter ca 215 miljoner SEK/år. För att 
öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- hållbarhets- och djurskyddskrav på 
livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är det viktigt att det finns ett politiskt stöd 
för att upphandla dessa produkter.

Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland) har arbetat fram 
gemensamma principer som bestämmer långsiktig inriktning gällande livsmedel inom de 
offentliga måltiderna.

Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag till 
Upphandlingssamverkan inom området ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel i 
Halland” för Chefsgrupp Halland 4 december 2019.

Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i styrdokumentet. Vilken typ av 
styrdokument beslutas av respektive part.

Kommunledningskontoret har inte något att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran 
och föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gemsamma 
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken.

Handlingar i ärendet
 §140 KSAU Upphandlingssamverkan- Livsmedel
 Tjänsteskrivelse KLK – Upphandlingssamverkan
 §66 SBN Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingssamverkan_ Gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i Halland(213784)
 2020-02-17 Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 

Halland

Paragrafen är justerad
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§166

Begäran ändrad stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder 
(2020 KS0333)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra stiftelseförordnandet för 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder i enlighet med stiftelsens begäran.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har lämnat in en begäran till kommunfullmäktige att få ändra 
sin stiftelseförordnande. Enligt § 26 stiftelseförordnandet beslutar kommunfullmäktige om 
ändringar eller tillägg till stadgarna så länge det inte rör stiftelsens ändamål.

Hyltebostäder vill uppdatera § 21 Räkenskaper, eftersom denna inte längre stämmer. 
Hyltebostäder föreslår även en ändring från verkställande funktionär till verkställande direktör 
samt mindre språkliga ändringar.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Bostadstiftelsen Hyltebostäders begäran, 
utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra stiftelseförordnande 
i enlighet med Bostadsstiftelsen Hyltebostäders begäran.

Handlingar i ärendet
 §139 KSAU Begäran om ändring stiftelseförordnande för Bostadsstiftelsen 

Hyltebostäder
 Tjänsteskrivelse Begäran om ändrad stiftelseförordnande
 Protokollsutdrag Bostadsstiftelsen Hyltebostäder § 31 (2020-09-03)
 Förslag på ändrat stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 Nuvarande stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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§167

Arbetsmiljöpolicy 
(2020 KS0259)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att arbeta in områdena jämställdhet, 
tillgänglighet och rätten till heltid i arbetsmiljöpolicyn.

Beskrivning av ärendet
Enligt systematiskt arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) ska arbetsgivare med fler än 10 anställda 
upprätta en arbetsmiljöpolicy.

HR-Enheten har utformat ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy avsedd att ersätta nuvarande 
Arbetsmiljöpolicy Kf 980423 §38.

Förslaget till ny arbetsmiljöpolicy tar hänsyn till att Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Hylte kommuns värdeord.

Den nu föreslagna arbetsmiljöpolicyn har utarbetats av HR-avdelningen i samverkan med de 
fackliga organisationerna och huvudskyddsombud, policyn har även behandlats och 
förankrats i kommunledningsgruppen.

Handlingar i ärendet
 §35 PU Arbetsmiljöpolicy
 Arbetsmiljöpolicy för Hylte kommun efter redigering 200610
 Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöpolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger förslag till kommunfullmäktige att anta ny Arbetsmiljöpolicy

 

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar på återremiss för att arbeta in områdena jämställdhet, tillgänglighet och 
rätten till heltid i arbetsmiljöpolicyn.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet återremitteras. 
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Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§168

Uppföljning och redovisning 2020 kommunstyrelsen -Delårsbokslut 
(2020 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit 
del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet
Efter åtta månaders utfall redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 50 000 kr och 
prognosen för helår är en negativ avvikelse med 2 451 000 kr. Avvikelsen på delår motsvarar 
0 procent av delårsbudgeten och den prognostiserade avvikelsen motsvarar 4,8 procent av 
årsbudgeten.

Kommunens investeringsbudget för 2020 är 103 025 000 kr. Efter åtta månader är utfallet 37 
909 000kr och prognosen för helåret att utfallet blir 79 550 00 kr. Den prognostiserade 
positiva avvikelsen motsvarar 22,2 procent av investeringsbudgeten för helåret.

Handlingar i ärendet
 §144 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - Delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut kommunstyrelsen
 Delårsbokslut kommunstyrelsen 2020

 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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§169

Uppföljning och redovisning 2020 räddningsnämnden - 
Delårsbokslut 
(2020 KS0003)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2020 för räddningstjänstens verksamhet 
efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet
Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på totalt 684 000 
kr, vilket motsvarar 7,6 procent. Prognosen vid årets slut visar en positiv avvikelse på 2,2 
procent.

Handlingar i ärendet
 §145 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Räddningsnämnden - Delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut räddningsnämnden 2020
 Delårsbokslut räddningsnämnden 2020

Beslutet skickas till 
Ekonomichef

Räddningschef

Paragrafen är justerad
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§170

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun  -Delårsbokslut 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
2020.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är 
uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för 
verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslutet 2019 visar att 100 procent av de finansiella 
nyckeltalen ar uppfyllda medan 56 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller accepterad 
kvalitetsnivå.

Under de senaste två åren har kommunens befolkning minskat. I slutet av år 2019 uppgick 
befolkningen till 10 815 invånare och i augusti 2020 uppgår antalet invånare till 10 731. Att 
invånarna minskar har betydelse för skatteintäkterna, generella statsbidrag och den 
kommunalekonomiska utjämningen.

Det totala resultatet för åtta månader visar på ett överskott om 20,5 Mkr. För helåret 
prognostiseras ett överskott om 14,3 Mkr. Den största anledningen till kommunens positiva 
resultat är statens beslut att öka de generella statsbidragen under 2020 samt att kompensera 
kommunerna för merkostnader kopplade till covid-19.

Handlingar i ärendet
 §146 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 - delårsbokslut Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2020 Hylte kommun
 Delårsbokslut 2020 - Hylte kommun
 §76 KFN Delårsbokslut 2020 med budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall
 Delårsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden
 Grunduppdrag, uppföljning av nyckeltal KFN
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 §9 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut efter 8 
månader

 Delårsbokslut tillsynsnämnden 2020
 §70 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut
 Delårsbokslut 2020 Barnochungdomsnämnden.
 Grunduppdrag delårsbokslut BUN 2020
 Reviderat Delårsbokslut 2020 Barn- och ungdomsnämnden.
 Uppföljning interkommunala avgifter
 §48 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - delårsbokslut
 Delårsbokslut prognos ON 2020
 §55 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut och 

prognos efter 8 månader
 Delårsbokslut och prognos efter åtta månader SBN 2020
 Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2020
 Handlingsplan SBN efter åtta månader
 Konsultkostnader delårsbokslut Drift SBN 2020
 Konsultkostnader delårsbokslut Investeringar SBN 2020

 
 
Ajournering 14:43 till 14:50
 
 

Paragrafen är justerad

27 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171

Begäran från barn- och ungdomsnämnden om ändring av KF-
nyckeltal 
(2020 KS0321)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra KF-nyckeltalen för barn- och 
ungdomsnämnden enligt förslaget från barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har skickat in en begäran om att få ändra sina KF-nyckeltal.

Kommunledningskontoret har gått igenom barn- och ungdomsnämndens begäran med barn- 
och ungdomskontoret. Barn- och ungdomsnämnden vill lägga till ett KF-nyckeltal om nöjdhet 
i fritidshemmen. Detta är ett nyckeltal som nämnden tidigare har följt upp på nämndsnivå, 
men som nämnden nu vill ska följas upp som ett KF-nyckeltal.

Barn- och ungdomsnämnden har även ändrat några av sina nämndsnyckeltal samt tagit bort de 
KF- och nyckeltal som hänger ihop med verksamheter som flyttats till kultur- och 
folkhälsonämnden i sitt samlade dokument över nämndens nyckeltal.

Handlingar i ärendet
 §120 KSAU Begäran om ändring av KF-nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse KLK: Begäran från barn- och ungdomsnämnden om ändring av KF-

nyckeltal
 §33 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Nyckeltal 2020 för Kommunfullmäktige och Barn- och 

ungdomsnämnden
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2020 för Kommunfullmäktige och Barn- och 

ungdomsnämnden, 2020-04-08

Paragrafen är justerad
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§172

Fördelning ersättning sjuklöner 
(2020 KS0332)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ersätta nedanstående nämnder i enlighet med regeringens beslut 
om kompensation för utbetald sjuklön, totalt fördelas 4 572 820 kronor:

Omsorgsnämnden; 1 880 694 kr

Barn- och ungdomsnämnden; 1 570 927 kr

Samhällsbyggnadsnämnden; 237 511 kr

Kultur- och folkhälsonämnden; 717 928 kr

Kommunstyrelsen; 153 754 kr

Räddningsnämnden; 12 005 kr

Kommunstyrelsen beslutar att om regeringen förlänger eller förändrar ersättningen ytterligare 
har ekonomichefen delegering på att fördela dessa summor enligt samma princip till 
nämnderna.

Beskrivning av ärendet
Under 2020 har regeringen tagit flera beslut om kompensation till kommuner för 
sjuklöneersättning. Redan tidigt i våras beslutades att ersätta kommunerna för den sjuklön 
som utbetalas under april och maj. Under året har ytterligare beslut tagits i frågan och 
nuvarande beslutet gäller till och med juli månad. Hylte kommun har blivit tilldelade 4 572 
820 kronor som kompensation för utbetalda sjuklöner. Förslaget från 
kommunledningskontoret är att dessa medel ska fördelas ut till respektive nämnd i relation till 
de sjuklönekostnader som utbetalats inom respektive nämnd.

Om regeringen förlänger eller förändrar ersättningen ytterligare fördelas dessa summor enligt 
samma princip till nämnderna.

Handlingar i ärendet
 §143 KSAU Fördelning ersättning sjuklöner
 Fördelning ersättning sjuköner

29 / 41



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ersätta nedanstående nämnder i enlighet med regeringens beslut 
om kompensation för utbetald sjuklön, totalt fördelas 4 572 820 kronor:

Omsorgsnämnden; 1 880 694 kr

Barn- och ungdomsnämnden; 1 570 927 kr

Samhällsbyggnadsnämnden; 237 511 kr

Kultur- och folkhälsonämnden; 717 928 kr

Kommunstyrelsen; 153 754 kr

Räddningsnämnden; 12 005 kr
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ersätta nedanstående nämnder i enlighet med regeringens beslut 
om kompensation för utbetald sjuklön, totalt fördelas 4 572 820 kronor:

Omsorgsnämnden; 1 880 694 kr

Barn- och ungdomsnämnden; 1 570 927 kr

Samhällsbyggnadsnämnden; 237 511 kr

Kultur- och folkhälsonämnden; 717 928 kr

Kommunstyrelsen; 153 754 kr

Räddningsnämnden; 12 005 kr

Kommunstyrelsen beslutar att om regeringen förlänger eller förändrar ersättningen ytterligare 
har ekonomichefen delegering på att fördela dessa summor enligt samma princip till 
nämnderna.

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Kultur och folkhälsonämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§173

Sociala insatsgrupper 
(2020 KS0328)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslaget att Hylte kommun ska arbeta med 
sociala insatsgrupper.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har begärt att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom ett förslag 
att börja arbeta med sociala insatsgrupper. Det är Polismyndigheten LPO Falkenberg/Hylte 
som frågat om Hylte kommun är intresserad av att arbeta med sociala insatsgrupper. Arbetet 
syftar till insatser för unga som riskerar att bli kriminella och unga som behöver stöd och 
hjälp för att bryta med kriminella nätverk och en kriminell livsstil.

Det är socialtjänsten som ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån 
den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de 
medverkandes ordinarie verksamhet.

Polisen är alltid en berörd myndighet i arbetet med sociala insatsgrupper. Det handlar om 
tidiga och tydliga åtgärder för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminalitet och hjälpa 
brottsbenägna att bryta en negativ spiral.

Kommunledningskontoret har kollat med kultur- och folkhälsokontoret om det finns behov av 
extra finansiering, och kontoret har svarat att arbetet sker inom befintlig ram. 
Kommunledningskontoret har därför inget att tillägga till nämndens begäran och föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att arbeta med sociala insatsgrupper.

Handlingar i ärendet
 §149 KSAU Sociala insatsgrupper
 Tjänsteskrivelse KLK - Sociala insatsgrupper
 §70 KFN Sociala insatsgrupper
 Tjänsteskrivelse - sociala insatsgrupper
 Ärendebeskrivning sociala insatsgrupper
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Yrkanden
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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§174

intern kontrollplan kommunstyrelsen - Uppföljning 
(2020 KS0095)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020.

Beskrivning av ärendet
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
 §147 KSAU Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 - Uppföljning
 Tjänsteskrivelse uppföljning av intern kontrollplan 2020
 Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen delårsbokslut 2020
 Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§175

intern kontrollplan räddningsnämnden - Uppföljning 
(2020 KS0096)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan för räddningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 3 juni om en internkontrollplan för 
räddningsnämnden 2020.

Enligt Hylte kommuns riktlinjer för intern kontroll ska internkontrollplanerna följas upp vid 
års- och delårsbokslut.

Räddningstjänsten har gjort en uppföljning som nu redovisas för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §148 KSAU Internkontrollplan räddningsnämnden 2020 - Uppföljning
 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan RN - uppföljning vid delår
 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2020 delår
 Internkontrollplan Räddningstjänsten 2020

Beslutet skickas till 
Räddningschef

Paragrafen är justerad
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§176

Integrationsmedel 
(2020 KS0277)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och folkhälsonämndens begäran om 11,5 
miljoner från tidigare integrationsmedel.

Beskrivning av ärendet
Migrationsverket har tidigare år betalat ut medel till Hylte kommun för nyanlända flyktingar. 
Dessa medel ska användas för att täcka kostnader som kommunen har och haft till följd 
flyktingmottagandet.
Under 2020 har kultur- och folkhälsonämnden planerat för SFI-undervisning, bistånd till 
enskildas försörjning, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser inom ramen för dessa 
medel.

Handlingar i ärendet
 §123 KSAU Integrationsmedel
 Begäran om integrationsmedel
 §47 KFN Begäran om integrationsmedel

 
Yrkanden
Rolf Näslund (M) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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§177

Anställning av barn- och ungdomschef 
(2020 KS0342)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ulf Nilsson som barn- och ungdomschef.
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver ta beslut om att anställa en ny barn- och ungdomschef.

En rekryteringsprocess har genomförts och förslag till beslut samverkades med de fackliga 
organisationerna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Anställning av barn- och ungdomschef

 
 
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) deltar inte i beslutet.
 
Protokollsanteckning Stina Isaksson (SD)
"Vi i SD deltar inte i beslutet då vi ej varit inbjudna att delta i rekryteringsprocessen. Inget ont 
mot vår nya skolchef utan enbart för att vi inte beretts insyn."

Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§178

Färdig utredning om Forum 
(2018 KS0275)

Beslut
Kommunstyrelsen tar emot lokalutredningen om Forum.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sitt möte 13 november 2018 i uppdrag att genomföra en 
lokalutredning av Forum utifrån det utredningsdirektiv som kommunledningskontoret tagit 
fram.

Utredningen är nu klar att redovisas för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Färdig utredning om Forum
 Kulturhusutredning - Forum
 §218 KS Utredningsdirektiv - Lokalutredning Forum

 
Yrkanden
Bo Wahlén (V) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Paragrafen är justerad
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§179

Avsägelse och fyllnadsval tillväxtutskottet 
(2020 KS0196)

Beslut
Kommunstyrelsen befriar Kerstin Alexén (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 
tillväxtutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar utse Stina Isaksson (SD) som ledamot i tillväxtutskottet för resten 
av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kerstin Alexén har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i tillväxtutskottet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Avsägelse och fyllnadsval tillväxtutskottet
 Avsägelse tillväxtutskottet (2020-08-17)

Paragrafen är justerad
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§180

Effektiviseringar administration 
(2020 KS0283)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
I samband med kommunfullmäktiges beslut om resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 fick 
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration 
motsvarande 1 500 000kr.

Kommunchefen informerar på arbetsutskottets sammanträde om arbetet med uppdraget.
 
 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar på avslag gällande tjänsten miljö- och hållbarhetsstrateg. 
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet mot det liggande förslaget till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det liggande förslaget till beslut. 
 
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs med följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till det 
liggande förslaget till beslut och Nej-röst för bifall till Stina Isakssons (SD) yrkande. 
 
Resultat
Med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt det liggande förslaget till 
beslut. 
 
Reservationer
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
yrkandet. 
 
 
 
 

Paragrafen är justerad
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