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2021-03-17

Kommunstyrelsen
2021 KS0159

Återredovisning av uppdrag kommunstyrelsen - våren 2021
Kommunledningskontoret har sammanställt pågående och ej återredovisade uppdrag från kommunstyrelsen, arbetsutskottet, tillväxtutskottet och
personalutskottet. Uppdrag som rör motioner finns inte med i denna återredovisning.
De som är gråmarkerade är klara och kommer tas bort vid nästa redovisning.

Instans
Ärende
som gett
uppdraget

Uppdrag

Nämnd/kontor/
enhet som arbetar
med uppdraget

Kommentar/
Lägesrapport

KSAU

Testa intentionen i motionen
”Ett hållbart Hylte” på projekten
Övningsplats räddningstjänsten
och bostadsförsörjningsprogrammet
Att ge förslag på en
digital lösning för att
tillgängliggöra lediga bostäder i
Hylte kommun.

Kanslienheten

Ärendet slutredovisades vid
kommunstyrelsens sammanträde
29 oktober 2020.

Kanslienheten

Uppdraget avslutades vid
arbetsutskottets sammanträde 2
februari 2021.

I arbetsordningen ska det
framgå vilka frågor som ska
hanteras av kommunledningen
gemensamt dvs tjänstepersoner,
majoritetspolitiker och

Kanslienheten

2016 KS0121

Pilotprojekt Ett hållbart Hylte

2016 KS0373
KSAU

Digital bostadsförmedling

2018 KS0141
KSAU

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Arbetsordning/arbetsbeskrivnin
g för politiker och
tjänstepersoner i
kommunledningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 - 180 00

kommunen@hylte.se
Bankgiro 434 – 4354
www.hylte.se
Plusgiro 10 53 60 - 2

Kanslienheten har påbörjat
arbetet.
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oppositionspolitiker.
Ta fram ett förslag på en ny
Reviderad ordförandeinstruktion ordförandeinstruktion
där det tydligt framgår vad som
ingår i ordförandes och vice
ordförandes uppdrag
2018 KS0395
Uppdrag åt Hyltebostäder och
Enkelt avhjälpta hinder
SBN att redovisa statusrapport
och plan för enkelt avhjälpta
hinder
2018 KS0401 (2016 KS0298)

KSAU

KSAU

2018 KS0373
KSAU

Barnkonventionen

Ta fram en modell för hur
implementeringen av
barnkonventionen ska
genomföras.

2018 KS0334
KSAU

Bilden av Hylte

Kanslienheten

Kommunfullmäktige beslutade
om en reviderad
ordförandeinstruktion vid sitt
sammanträde 4 mars 2021.
Både Hyltebostäder och
samhällsbyggnadsnämnden ser
över vad som är gjort och
kommer rapportera tillbaka till
kommunstyrelsens arbetsutskott
Handläggare på kanslienheten
och kultur- och
folkhälsokontoret genomför
nulägesanalyser i
barnkonventionen för
kommunens olika kontor.

Kanslienheten

Uppdrag att utreda
kommunfullmäktiges
möjligheter att styra
Hyltebostäder utifrån nuvarande
stiftelseformer.
2018 KS0451

KS

Kanslienheten

Kanslienheten har påbörjat
arbetet.

Hylte kommun arbetar med
Bilden av Hylte genom
konceptet Lev din Dröm i
samverkan med Falkenbergs
kommun.

Hållbarhets- och
utvecklingsenheten

Ingår i ärende 2019 KS0217 om
strategisk samverkan med
Falkenberg.
Ansvarig enhet arbetar med
frågan, och planerar att ärendet
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2018 KS0400
KS

Begäran om medel - Utredning
av framtida behov av
boendeformer inom
omsorgsnämndens
verksamhetsområde
2019 KS0217

KS

KSAU

Strategisk samverkan med
Falkenbergs kommun

2019 KS0331
Årsredovisning
Handlingsplan sjuktal
2019 KS0059

KS

Revidering av
omsorgsnämndens reglemente
handläggning barn SoL

Uppdrag: utredningsdirektiv,
avgränsning, tidplan, kostnad
lokalförsörjningsprogram

Uppdrag att lämna
förslag/finansiering
aktivitetsplan ”Lev din dröm”
och strategisk samverkan

KLK har fått i uppdrag att ta
fram en analys kring
långtidssjukskrivningar i
kommunen.
Uppdrag att utreda tillägg i § 4,
fjärde stycket: "Omsorg om
barn och vuxna med
funktionshinder i behov av stöd
och service enligt lag om stöd
och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
(1993:387)", där tillägget
föreslås vara: "samt i särskilda
fall för barn med
funktionshinder under 18 år

Kanslienheten

Kommunchef

Personalenheten

Omsorgsnämnden och
kultur- och
folkhälsonämnden

kan komma upp i TU under
våren 2021.
Utredningen kommer att
påbörjas framöver, lämplig
utredare för uppdraget.

Diskussion kring aktivitetsplan
sker med Falkenbergs kommun.
Arbetet pågår.

KS har tagit beslut om
handlingsplanen.

Uppdraget ligger formellt hos
omsorgsnämnden och kulturoch folkhälsonämnden, men
kanslienheten bistår med
utredningsresurser.
Kanslienheten har påbörjat
arbetet.
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enligt SoL (Socialtjänstlagen,
2001:453)"
KSAU

KS

KSAU

KSAU

2019 KS0372
Gamla real – avstyckning och
prospekt

2019 KS0490
Investeringsprojekt "Hylte rustar
för framtiden"

- Uppdrag att ta fram ett förslag
på lämplig avstyckning av
fastigheten Västra Hylte 1:125
för egen fastighetsbildning för
Gamla realskolan.
- Ta fram ett prospekt för
förbereda en extern försäljning
av Gamla Realskoan via
mäklare. Hylte kommun ska
förbehållas rätten till fri
prövning av ev anbudsgivare.
Presentera direktiv för planering
och förstudie

2019 KS0332
Ordningsföreskrifter

Revidera ordningsföreskrifterna
utifrån nya tobakslagen

2020 KS0099
Utbildningspass kommunstyrelsen
och Hyltebostäder kring avtal
fastighetsskötsel och investeringar

Ta fram förslag på
utbildningspass

Kommunchef

Uppdrag till
kommunledningskontoret vid
sammanträde 2019-09-03.
KS har tagit beslut om lämplig
avstyckning av fastigheten.

Kommunchef och
Hyltebostäder

Kanslienheten

Kanslienheten,
ekonomienheten och
Hyltebostäder

I Framtid Hyltes budgetförslag
för 2021 fanns det uppdrag
kopplade till projektet som rör
planeringen och genomförandet
av investeringsprojektet. Dessa
kommer genomföras under
2021.
Kommunfullmäktige beslutade
vid sitt sammanträde 4 mars
2021 att anta reviderade
ordningsföreskrifter

Kommunledningskontoret vill
invänta det nya förslaget på
avtal innan utbildningen
genomförs.
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KSAU

TU

TU

TU

TU

TU

2020 KS0136
Rutin Investeringar och
investeringsprocess

Ta fram rutin för investeringar
och investeringsprocessen

2019 KS0398
Teknisk yrkesutbildning inom
vuxenutbildning

Undersöka förutsättningar och
kostnader för en teknisk
yrkesutbildning inom industri

2019 KS0534
Undersöka möjligheter för Broa
Över-projekt

Undersöka möjligheter och
ge förslag på en modell för att
starta upp ett nytt Broa Överprojekt i Hylte kommun.
Undersöka förutsättningar för
fortsatta vänortssamarbete och
nya vänortssamarbeten

2019 KS0525
Vänorter

Ekonomienheten

Hållbarhets- och
utvecklingsenheten
Hållbarhets- och
utvecklingsenheten
Hållbarhets- och
utvecklingsenheten

2019 KS0379
Energi- och klimatstrategi

Ta fram en ny energi- och
klimatstrategi för Hylte
kommun

Hållbarhets- och
utvecklingsenheten

2019 KS0293
Näringslivsråd

Ta fram förslag på hur ett
näringslivsråd kan se ut i Hylte
kommun

Hållbarhets- och
utvecklingsenheten

Ska kopplas till tidigare uppdrag
från KF om byggprocess (REP
2015-2017).
Planeras att komma upp för
beslut under andra halvan av
2021.
I Framtid Hyltes budgetförslag
fick kultur- och
folkhälsonämnden medel för en
ny utbildning ”Industrispåret”.
Ansvarig enhet arbetar med
uppdraget
KLK har försökt få kontakt med
Piecki och Läänneranna via
olika ingångar, men utan
framgång. Uppdraget kan
avslutas.

Arbetet kommer att påbörjas
under 2021.

Uppdraget prioriteras efter Broa
Över-projektet, detta efter
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PU

KS
KS
KSAU
KS

KS

(har inget eget diarienummer än
så länge, utan ligger i
Information och rapporterärendet för TU)
2020 KS0221
Förslag på hur
anmälningar/utredningar av
kränkande särbehandling kan
återredovisas till
personalutskottet
2019 KS0451
Resursskola på Gamla Real
2020 KS0279
Hylte kommuns
minoritetsarbete
2020 KS0379
Ansökan om lån
2020 KS0219
Förhyrning av lokaler

2020 KS0002
Redovisning skadegörelse

avstämning med
tillväxtutskottet.
Personalenheten

Ta fram förslag på alternativa
lokaler med tillhörande
kostnadskalkyler
Genomföra steg 1 och ta fram
förslag på mål och riktlinjer
enligt steg 2
Ta fram regelverk kring vilka
som kan ansöka om lån från
kommunen
Förhyra lokaler för att kunna
samordna Hyltebruks förskolor
på två enheter.
Det ska genomföras en
barnkonsekvensanalys parallellt
med att arbetet att förhyra
lokaler fortsätter.
Ta fram en redovisning över de
största posterna av
skadegörelse.

Ekonomienheten
Kanslienheten och
hållbarhets- och
utvecklingsenheten
Kommunledningskontor
et och kultur- och
folkhälsokontoret
Kanslienheten

Räddningstjänsten

Personalenheten arbetar med
uppdraget, förslaget presenterats
för personalutskottet under
våren 2021.

Ekonomienheten arbetar
tillsammans med barn- och
ungdomskontoret med frågan.
Information har publicerats på
kommunens webbplats.
Kommunledningskontoret och
kultur- och folkhälsokontoret
tittar gemensamt på uppdraget.
Arbetet pågår.

Redovisningar genomförs.
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KS

2020 KS0391
Gåva till medarbetare

Dela upp gåva i mindre valörer

-

KS

2020 KS0395
Indragen delegation vid egen
uppsägning

Föra in tillägg i
delegeringsordning

Kanslienheten

TU

2020 KS0025
Analys av rankningar

Hållbarhets- och
utvecklingsenheten

PU

2020 KS0316
Statistik sjukfrånvaro

Analys kring de rankingar som
finns av näringslivet för att TU
ska kunna sätta mål kring
näringslivsarbetet.
Se över vilka åtgärder som
utförs för sjukskrivna med
psykisk ohälsa

Lars Tingsmark
Tf. kommunchef

Jenny Hagesjö
Kanslichef

Personalenheten

Checkarna delades ut i december
2020 uppdelade i 4st checkar på
300kr vardera.
Kanslienheten har fört in
tillägget som en kommentar i
inledningen av personalkapitlet i
delegeringsordningen
Presentation i mars till TU,
näringslivsranking.
Uppdraget redovisades vid
sammanträdet 2021-01-25

