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Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2021
Två gånger per år redovisas de ärenden där fullmäktige lämnat uppdrag till någon nämnd/styrelse och där ärendet inte är avslutat/återrapporterat.
Nedan finns de uppdrag som inte är avslutade/återrapporterade alternativ har blivit avslutade/återrapporterade sedan senaste redovisningen.
De uppdrag som är gråmarkerade är klara och kommer tas bort till nästa redovisning.
Ärende

Uppdrag

Ansvarig nämnd

Kommentar/lägesrapport

Utvärdera intern klimatkompensation utifrån Kommunstyrelsen
1. Intern
klimatkompensat tidsåtgång för administration
ion
20 oktober 2016 (§
98)

Ärendet var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 7 november 2017, men återremitterades.
Kommunledningskontoret har inväntat utvärdering av
ansökningsförfarandet från klimatkompensationskontot.
Arbetet pågår.

2. Uppdrag i
samband med
resultat- och
ekonomisk plan
2018-2021
20 juni 2017 (§
101)
2016 KS0350

Kommunledningskontoret arbetar med ett förslag för
friskvårdspolicyn och planerar för ett antagande under
hösten 2021.

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 20
Kommunstyrelsen
juni 2017 fick kommunens nämnder olika
uppdrag i samband med beslutet om resultatoch ekonomisk plan (REP) 2018-2021.
Ett uppdrag är inte redovisat:
- KS - Att revidera nuvarande
friskvårdspolicy med tillhörande
riktlinjer.
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Ärende

Uppdrag

Ansvarig nämnd

Kommentar/lägesrapport

Följande uppdrag gav:
3. Uppdrag i
- KLK ska utreda förutsättningarna för
samband med
extern byggnation av 4-6
resultat- och
förskoleavdelningar för att ersätta
ekonomisk plan
nuvarande externt förhyrda lokaler i
2020-2023
Hyltebruk tätort.
17 december 2019
(§ 212)
- KLK ska planera för flytt av IFO2019 KS0055
verksamheten vid Vårdcentralen i
Hyltebruk till egna lokaler efter det
att Arbetsförmedlingen stänger

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret tillsammans med barn- och
ungdomskontoret samt kultur- och folkhälsokontoret
arbetar med frågan.

4. Byggprocess –
uppdrag i
samband med
resultat- och
ekonomisk plan
2015-2017
27 november 2014
(§ 69)
2013 KS0200

Kommunstyrelsen

På arbetsutskottets sammanträde 3 mars 2020 (§ 47)
togs ett beslut om att ta fram en rutin för
investeringsprocessen. Det ärendet ska sammankopplas
med detta ärende.

Ta fram en projektbeskrivning avseende
kommunens investeringsprocess.
Beskrivningen ska omfatta hela processen,
från äskande till slutbesiktning.

Ta fram jämförelser av taxor inför
5. Jämförelse
budgetbeslut. Jämförelserna ska göras med
taxor
30 november 2017 Halmstad, Gislaved, Tranemo
(§182) samt 17
december 2020 (§
212)

Kommunledningskontoret planerar att kunna slutföra
uppdraget under hösten 2021.

Samtliga nämnder
som har taxor

Uppdraget gavs först i samband med beslutet om
justering av resultat- och ekonomisk plan (REP) 20182021 i november 2017. Jämförelser togs fram till REPbeslutet för 2020-2023 i december 2019 och då tog KF
om beslutet om jämförelser av taxor.
Samhällsbyggnadsnämnden och räddningstjänsten har
inför REP 2021-2014 tagit fram jämförelser.
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Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen
6. Uppdrag i
- Utreda hur en samordning rörande de och kultur- och
samband med
skolkort som kultur – och
folkhälsonämnden
resultat- och
folkhälsonämnden administrerar för
ekonomisk plan
gymnasieungdomar kan ske
2021-2024
- Inleda arbetet att ställa om Forum i
10 december 2020
Hyltebruk till Framtidens kulturhus
(§ 149)
- Utreda förutsättningarna att skapa
2019 KS0514
kommundelsråd runt om i Hylte
kommun
- analysera behovet av nya områden
för bostäder och verksamheter i
Unnaryd, Kinnared, Landeryd och
Rydöbruk utefter Översiktsplanens
ställningstaganden

Kontoren arbetar med uppdragen.

Kultur- och folkhälsonämnden:
- Digitalisera föreningsbidraget
- Utreda hur vi kan nå rättvisa
förutsättningar angående ekonomi
och drift av elljusspåren i Hylte
kommun.
Det är även ett antal uppdrag kopplat till
investeringsprojektet ”Hylte rustar för
framtiden”.
7. Lån till
Unnaryds Goif
28 januari 2021 (§
6) 2020 KS0379

Kommunledningskontoret får i uppdrag att
ta fram avtal som reglerar förhållandet till
föreningen.

Kommunstyrelsen

Ett ärende om arrendeavtal finns med på
kommunstyrelsens ärendelista för sammanträdet 23
mars 2021.
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Beviljade motioner
Nedan listas de beviljade motioner som inte har slutredovisats till kommunfullmäktige.
Motion

Ansvarig nämnd

Kommentar/lägesrapport

1. Webbsändning av
kommunfullmäktiges
sammanträde
2011-09-29 (§ 65)

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan oktober 2020 webbsänts på
hylte.se

2. Förutsättningar
odlingslotter
1 oktober 2015 (§ 65)

Samhällsbyggnadsnämnden SBN har inte genomfört någon inventering. Frågan har diskuterats i
Hyltebostäders styrelse som är det organ som ansvarar för de kommunalägda
hyresbostäderna och har rådighet över intilliggande ytor..

3. HBTQ-kunskap
2018-05-03 (§53)

Kommunstyrelsen

4. Mer frukt åt folket
2018-08-30 (§95)

Samhällsbyggnadsnämnden Sedan motionen bifölls har inga nyplanteringar etablerats där det har varit
lämpligt att plantera fruktträd, bärbuskar osv. men samhällsbyggnadskontoret
har med sig motionens intentioner vid framtida nyplanteringar. T.ex. kan det
bli möjligt i Parkstaden.

5. Underhåll cykelvägen
Hyltebruk-Skärshult
2019-05-02 § 59

Samhällsbyggnadsnämnden Gång- och cykelvägen fick ny beläggning hösten 2020.

6. Rättviksmodellen
2019-05-02 § 69

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi.

Representanter från Rättviks kommun har informerat tillväxtutskottet om vad
Rättviksmodellen innebär.
Kommunledningskontoret har tagit fram en tidplan för en undersökning som
ska kartlägga förutsättningar för att införa Rättviksmodellen i Hylte kommun.
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Tidplanen och metoden för undersökningen har redovisats för
tillväxtutskottet. Rättviksmodellen ingår i ett större arbete kopplat till
företagsklimatet. Kommunledningskontoret arbetar med detta.
7. Hjärtstartare
2019-06-18 § 98

Kommunstyrelsen

8 Mikroplaster
2020-03-12 § 26

Samhällsbyggnadsnämnden VA-enheten har som ett led i att ta fram förslag på anpassning av
reningsverket gjort provtagningar på Torup och Hyltebruks ARV och
konstaterat att det finns mikroplaster i utgående vatten men i mycket små
mängder. Utredning pågår och möjligheterna till finansiering via bidrag
undersöks.

Kommunledningskontoret arbetar med verkställandet.

5(5)

