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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter
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Kerstin Thörner
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................................................
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Information och rapporter
(2018 KS0011)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Möte med FTI om återvinningsstationerna
Ronny Löfquist (S), Per Borg, Malin Thydén Kärrman (S) och Carolina Storberg deltog i ett
möte med FTI som sköter de kommunala återvinningsstationerna. En ny lagstiftning kan
komma att förändra upphämtningen och sortering av hushållssopor. Arbetsutskottet diskuterar
framtidens hantering av hushållssopor.

Avtackning kommundirektör Halmstad
Per Borg har deltagit vid avtackningen av Henry Bengtsson. Den nya kommundirektören för
Halmstad kommun är Mattias Rossköld.

Gratulation av VM skytt
Anna Roos (C) och Per Borg var med och gratulerade VM-skytten Jesper Nyberg från Hylte
Sportskyttar som tog flera medaljer i VM i Sydkorea. Oscar Eliassons medaljer i Nordiska
mästerskapen uppmärksammades vid samma tillfälle.

Hörselslinga
Kommunala tillgänglighetsrådet diskuterade tillgången till portabla hörselslingor vid sitt
senaste möte. Arbetsutskottet ger i uppdrag till kommunledningskontoret att iordningställa
portabla hörselslingor.
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Enkelt avhjälpta hinder
Anna Roos (C) överlämnar frågan om enkelt avhjälpta hinder till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att driva vidare gentemot Hyltebostäder.

Försäljning Skärshult
Försäljningen av Skärshult pågår fortfarande.

Parkstaden
Per Borg informerar om arbetet med projektet parkstaden.

Innovationskonferens 2018
Anna Roos (C) har tillsammans med omsorgskontoret och digitaliseringsenheten deltagit i
innovationskonferensen 2018 om hälsoinnovation med fokus på digitaliseringen möjligheter
och utmaningar inom vård och omsorg, arrangerad av Högskolan i Halmstad.

Krisledningsnämnd
Statkraft håller en krisledningsövning i Hyltebruk den 26 september 2018.
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