MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-02-23
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Henrik Erlingson (C) (2:e vice ordförande), Johan Fahlen (S),
Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV), Tommy Edenholm (KV), Gunnel
Johansson (S), Lisa Mogren (V), Karin Åkesson (C), Monica Grönroos (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Bertilsson (SPI)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort
(Ekonomichef)

Utses att justera

Henrik Erlingson (C)
Marie-Louice Lindström (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§27

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Henrik Erlingson (C)

……………………………………….
Marie-Louice Lindström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2016-02-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)

MÖTESPROTOKOLL
Blad 2
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-23

§27

Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018
2015 KS0091
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela uppdragen till nämnderna enligt förslaget i sammanställningen. I
nämndernas uppdrag ingår det att:
 ta fram en aktivitetsplan

 ta fram mätbara mål där det är möjligt och lägga in dem i kommunens system för
målstyrning för årsvis uppföljning och redovisning

 följa upp målen kontinuerligt i samband med samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2015 den politiska inriktningen för Hylte kommun 2015–2018
(Dnr 2015 KS0091, § 5). Inriktningen anger fem områden: Förskola och grundskola, Näringspolitik,
Miljö/klimat, Integration samt Övrigt. Sammanlagt utgörs inriktningen av 28 mål.
Under våren och hösten 2015 har verksamheterna tagit fram nulägesbeskrivningar till samtliga 28 mål.
Förslag är att 26 av de 28 målen fördelas ut som uppdrag till nämnderna. Två av dem (se punkt 18 och
28 i sammanställningen) fördelas inte till nämnderna utan hanteras på en övergripande politisk nivå.

Handlingar i ärendet
 §334 Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018
 Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018
 Politisk inriktning 2015 2018 underlag nulägesbeskrivningar
Protokollsanteckning
Henrik Erlingson (C), Karin Åkesson (C), Johan Edenholm (KV) och Tommy Edenholm (KV)
meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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