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1

Val av justerare (2018 KS0009)
Beslutsunderlag

2

 Tomt dokument för anteckningar
Godkännande av ärendelista (2018 KS0010)
Beslutsunderlag

3

 Tomt dokument för anteckningar
Information Revisorerna (2018 KS0017)
Beslutsunderlag

4

 Tomt dokument för anteckningar
Information Hyltenämnden - Unga och unga vuxnas
livsvillkor och psykiska hälsa (2018 KS0174)
Beslutsunderlag



5

Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor - Lokal Rapport från
Hyltenämnden
 Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor- slutrapport
Meddelanden (2018 KS0008)
Beslutsunderlag

6

 Missiv - granskning av kommunens arbetsmiljö samt brandskydd
 Granskning arbetsmiljö inklusive brandskydd Hylte kommun
 Dom - Motion om invandring, Mål nr 3561-17 maskad
 Dom - korttidsboende LSS, Mål nr 3650-17 maskad
 Halmstads kommun KF Beslut-201800250-KS-§ 61
Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande
betalningsansvar (2018 KS0202)
Beslutsunderlag













§147 KS Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
§176 KSAU Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
§28 ON Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
Missivbrev - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar. Dnr RS160373
Tjänsteskrivelse - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och
tillfällig övergångsbestämmelse för betalningsansvar
Ärendebeskrivning - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och
tillfällig övergångsbestämmelse för betalningsansvar
1 Hemsjukvårdsöverenskommelse - reviderad överenskommelse om
hemsjukvården
2 hemsjukvårdsöverenskommelse - slutrapport framtidens hemsjukvård
3 Hemsjukvårdsöverenskommelse - reglemente för Gemenensamma
nämnden hemsjukvård och hjälpmedel
4 Beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen
5 Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut angående ekonomisk
fördelning)
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7

6 Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående övergångsbestämmelse
för betalningsansvar.
 Bilaga 1. Förtydligande. Reviderad ekonomisk ersättning
Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, trygg och effektiv utskrivning (2018 KS0240)
Beslutsunderlag



8

§148 KS Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
trygg och effektiv utskrivning
 §177 KSAU Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, trygg och effektiv utskrivning
 §29 ON Extra ärende: Remiss - Tillfällig överenskommelse för
betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, och
Ny överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten h
 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning
 Missivbrev inklusive bilagor - Tillfällig överenskommelse för
betalningsansvar huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, Ny
överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning sluten hälso- och sjukvård
Arbetsmiljöuppgiftsfördelning (2018 KS0229)
Beslutsunderlag

9

 §150 KS Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 §183 KSAU Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 Tjänsteskrivelse arbetsmilöuppgiftsfördelning
 Arbetsmiljöuppgiftsfördelningen
Svar på motion Mer frukt åt folket (2017 KS0434)
Beslutsunderlag

10

 §149 KS Svar på motion Mer frukt åt folket
 §179 KSAU Svar på motion Mer frukt åt folket
 §15 SBN Motion – Mer frukt åt folket
 Motion Mer frukt åt folket
 §166 KF Inkomna motioner
 §342 KSAU Motion Mer frukt åt folket - på remiss
Inkomna motioner (2018 KS0087)
Beslutsunderlag




11

Motion integrationsplikt i Hylte kommun
Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare
och möjlighet till företagsabonnemang
 Motion om en gång cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
 Motion Underhåll cykelväg Hyltebruk - Skärshult
 Bilaga 1 bild på väg Hyltebruk - Skärshult
 Motion om vattenavgifter 2018-08-14
Avsägelser (2018 KS0015)
Beslutsunderlag

12

 Tomt dokument för anteckningar
Fyllnadsval (2018 KS0016)
Beslutsunderlag



Tomt dokument för anteckningar
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Nya ärenden (2018 KS0018)
Beslutsunderlag

14

 Tomt dokument för anteckningar
Övriga ärenden (2018 KS0019)
Beslutsunderlag



Enkel fråga - våldsbejakande extremism
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