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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Malin Thydén-
Kärrman (S), Andreas Algerbo (C), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), 
Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund 
(M), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Thomas Johansson 
(SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Johan Fahlen 
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), 
Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger 
Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice 
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman 
(SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)  
ersätter Christer Johansson (M), Lars Sundberg (S)  ersätter Göran Edberg (S), 
Monika Albrecht (S)  ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD)  ersätter 
Lars Svensson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD)  ersätter Kerstin Alexén (SD), 
Bjarne Gunnarsson (SD)  ersätter Monica Grönroos (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Jonny Wester (V)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)
Malin Thydén Kärrman (S)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-03-19   

Protokollet omfattar §§15-38
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ÄRENDELISTA
§15 Val av justerare

§16 Godkännande av ärendelista

§17 Meddelande

§18 Information revisorerna

§19 Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup

§20 Antagande av Kulturmiljöprogram

§21 Biblioteksplan 2019-2022

§22 Revidering av ersättningsreglemente

§23 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§24 Revidering av kommunstyrelsens reglementen - Tillväxtutskott

§25 Revidering av styrmodell

§26 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering 
kapitalkostnader

§27 Utökat investeringsanslag - Renovering Örnahallen etapp 2

§28 Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd

§29 Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun

§30 Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och 
möjlighet till företagsabonnemang

§31 Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående statsbidrag 
skolverket - Bordlagt ärende

§32 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - samtalsklimat

§33 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - samtalsklimat

§34 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - handlingsplan barn som förts utomlands 
och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte

§35 Avsägelser

§36 Fyllnadsval

§37 Inkomna motioner

§38 Övriga ärenden
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§15

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bo-Gunnar Åkesson (M) och Malin Thydén Kärrman (S) att 
justera protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad
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§16

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och lägger till ärendet:
- Utökat investeringsanslag - Renovering Örnahallen etapp 2 som §27.
Paragrafen är justerad
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§17

Meddelande 
(2019 KS0007)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommit in och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 §25 KSAU Uppdragsbeskrivning tjänst för tillväxtfrågor
 Uppdragsbeskrivning - tillväxtstrateg efter KSAU

Paragrafen är justerad
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§18

Information revisorerna 
(2019 KS0016)

Revisorerna har inget att rapportera till kommunfullmäktige under dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§19

Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup 
(2018 KS0429)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om en utökad medfinansiering på 750 000 kr för projektet gång- 
och cykelväg längs Prästvägen i Torup till 1 500 000 kr.
 
Utökat finansieringsbidrag föreslås upplösas under 10 års tid.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017 om medfinansiering av gång- och cykelväg 
Prästgårdsvägen Torup med 750 000 kr. Nu har Trafikverket kommit med ett tillägg på 
befintligt avtal om medfinansiering av projektet gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup. 
Tillägget medför en utökad medfinansiering om 1 750 000 kr till 2 500 000 kr.

Syftet med avtalet är att i huvudsak reglera Trafikverkets och Hylte kommuns finansiella 
ansvar för planläggningsprocess och produktion. Avtalet avser byggnation av cirka 300 meter 
gångväg längs väg 728, Prästgårdsvägen, i Torup. Vägen ingår som ett utvalt objekt i den 
regionala cykelvägplanen för Halland.

Åtgärden genomförs för att koppla ihop befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärden ökar 
trafiksäkerheten och ger förbättrad tillgänglighet till skola och service i Torups samhälle.

Trafikverket och Hylte kommun finanserar halva projektet var. Projektet beräknas nu kosta 
5 000 000 kr i stället för 1 500 000 kr, vilket innebär att kommunens del hamnar på 2 500 000 
kr i stället för tidigare 750 000 kr. Kostnaderna kommer att komma löpande under året.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018 att begära in uppgifter från 
Trafikverket med beskrivning av projektet och vad som föranlett fördyringen av projektet. 
Ärendet har kompletterats med de begärda uppgifterna.

Handlingar i ärendet
 §23 KS Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
 Tjänsteskrivelse - Medfinansiering gång- och cykelväg Prästvägen Torup
 §6 KSAU Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
 §317 KSAU Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
 Tillägg till avtal om medfinansiering och samverkan Dnr: 2016/85583 Torup
 Meddelande från Trafikverket angående fördyring av projektet
 Tilläggsavtal om utförande av gång- och cykelbana i Torup
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 Översiktskarta väg 728

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad medfinansiering på 
750 000 kr för projektet gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup till 1 500 000 kr.
 
Utökat finansieringsbidrag föreslås upplösas under 10 års tid.

Beslutet skickas till 
Trafikverket
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

9 / 47



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 10
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Antagande av Kulturmiljöprogram 
(2016 KS0258)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kulturmiljöprogram för Hylte kommun och beslutar om 
en redaktionell ändring där namnet Södra Unnaryds kyrka ändras till Unnaryds kyrka.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med en ny översiktsplan för kommunen har det äldre 
kulturmiljöprogrammet ”Bygd att bevara” från 1990 aktualiserats med utgångspunkt från de 
nationella kulturmiljömålen, det statliga miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö och de 
förändringar som kommunens kulturmiljöer har genomgått de senaste trettio åren.

Ett kulturmiljöprogram presenterar ett urval av kulturmiljöer som ger en bild av kommunens 
historia, och som är särskilt viktiga att vårda för att berätta om de spår som människan gjort 
och de processer som lett fram till dagens miljöer. Programmet visar kommunens inriktning 
för kulturmiljöarbetet och ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena bör tas 
tillvara.

Enligt kulturmiljölagen delar vi alla ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö, såväl 
enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Kulturmiljön är också en 
resurs som kan bidra till att stärka Hylte kommun som en attraktiv plats för boende men också 
för besöksnäringen. Hylte har en särpräglad karaktär med unik tillgång till omväxlande 
landskap och välbevarad bebyggelse. Samhället är i ständig förändring och med goda 
kunskaper om vår kulturmiljö finns stora möjligheter att skapa balans mellan det historiska 
och det nya som vi bygger.

Syftet med det nya kulturmiljöprogrammet är att det ska fungera som aktuellt 
kunskapsunderlag om kulturmiljöfrågor för kommunens arbete med samhällsplanering och 
byggande. Vidare är det en del av länsstyrelsens långsiktiga arbete med att ta fram 
kunskapsunderlag om kulturmiljön i länet. Ett viktigt syfte är också att också att synliggöra 
och tillgängliggöra kommunens kulturarv för att intressera och engagera kommunens 
invånare, fastighetsägare och besökare att värna och utveckla dessa miljöer på ett för 
kommande generationer ansvarsfullt sätt. En viktig del av arbetet är därför att trycka upp och 
tillgängliggöra kulturmiljöprogrammet så att många kan ta del av det.

Kulturmiljöprogrammet har tagits fram av ett konsultteam bestående av 
bebyggelseantikvarier, kulturgeograf och arkeolog som upphandlats av Hylte kommun. 
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Genom dialogaktiviteter med allmänheten (dialogmöten i Unnaryd 2017-06-07 och Torup 
2017-06-08) har kommunens invånare involverats i arbetet med programmet. Under arbetets 
gång har programmet presenterats och diskuterats med översiktsplanens styrgrupp (2016-12-
06, 2018-02-15) och med länsstyrelsen (2017-05-16). Arbetet med det nya 
kulturmiljöprogrammet har delfinansierats av kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i 
Hallands län.

Handlingar i ärendet
 §24 KS Antagande av kulturmiljöprogram
 §7 KSAU Antagande av kulturmiljöprogram
 Tjänsteskrivelse - Antagande av kulturmiljöprogram för Hylte kommun
 Kulturmiljoprogram_KS 2019-02-25x_low

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kulturmiljöprogram för Hylte 
kommun och beslutar om en redaktionell ändring där namnet Södra Unnaryds kyrka ändras 
till Unnaryds kyrka.

Beslutet skickas till 
Översiktsplanerare
Länsstyrelsen i Halland

Paragrafen är justerad
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§21

Biblioteksplan 2019-2022 
(2019 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Biblioteksplanen 2019-2022.
 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommande planer som innefattar verksamhet inom flera 
nämnder/kontor ska berörda nämnder beredas tillfälle att yttra sig före beslut i 
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska kommuner anta biblioteksplaner. De ska beskriva 
kommunens biblioteksverksamhet, upplysa om utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt 
beskriva medieförsörjning och samverkan. Planens beskriver samhälleliga utmaningar som 
digitala klyftor, medie- och informationskompetens och integrationen kopplat till 
biblioteksverksamhet. Den tar också upp bemanningen av folk- och skolbibliotek samt 
skolbibliotekens bestånd kopplat till dess funktion som pedagogisk resurs. Folkbiblioteken 
har en utmaning i att nå fler användare. Språkstart och meröppet är två metoder som för oss 
framåt i det arbetet.

Handlingar i ärendet
 §25 KS Biblioteksplan 2019-2022
 §30 KSAU Extra ärende: Biblioteksplan 2019-2022
 §82 ANN Biblioteksplan 2019-2022
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan 2019-2022
 Biblioteksplan 2019-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplanen 2019-2022.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i kommande planer som innefattar 
verksamhet inom flera nämnder/kontor ska berörda nämnder beredas tillfälle att yttra sig före 
beslut i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§22

Revidering av ersättningsreglemente 
(2018 KS0401)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av ersättningsreglemente med följande 
ändringar:
- redaktionell ändring i paragraf 1.5: Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in 
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får totalt 10 % ersättning för båda uppdragen.
- sista stycket i § 2 stryks: Sitter ordföranden eller vice ordföranden som nämndens 
representant i ett rådgivande organ, men inte som ordförande i rådet, ska ersättning betalas 
ut som om hon eller han inte haft årsarvode.
- redaktionell ändring i samtliga paragrafer: ordet handikappad ändras till ordet 
funktionsnedsatt.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog den 19 juni 2018 beslut om organisationsförändringar inför den nya 
mandatperioden 2019-2022. Beslutet innebar ändringar i kommunens reglementen.

Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av ersättningsreglemente som utgår 
från kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2018. Kontoret lämnar även förslag på en språklig 
förändring. Förslaget innebär ingen förändring i innehållet. Kommunfullmäktiges beslut om 
ersättningsnivåer påverkar inte innehållet i ersättningsreglementet.

I förslaget är ändrad text markerad med blått och föreslagen ändring är markerad med gult.

Handlingar i ärendet
 §26 KS Revidering av ersättningsreglemente
 §8 KSAU Revidering av ersättningsreglemente
 Tjänsteskrivelse - revidering av ersättningsreglemente
 Ersättningsreglemente förslag revidering 2019
 Ersättningsreglemente 2016-11-24 (gällande)
 §67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 Ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
ersättningsreglemente med följande ändringar:
- redaktionell ändring i paragraf 1.5: Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in 
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får totalt 10 % ersättning för båda uppdragen.
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-  sista stycket i § 2 stryks: Sitter ordföranden eller vice ordföranden som nämndens 
representant i ett rådgivande organ, men inte som ordförande i rådet, ska ersättning betalas 
ut som om hon eller han inte haft årsarvode.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar:
att §10 barntillsyn ändras till ”Om en förtroendevald på grund av att han eller hon deltagit i 
sammanträden eller motsvarande har haft kostnader för vård och tillsyn av barn som inte 
hunnit fylla 12 år under kalenderåret och som vårdas i den förtroendevaldes familj kan den 
förtroendevalde få ersättning för dessa kostnader. Om det finns särskilda skäl betalas 
ersättning ut även för äldre barn.”
 
att §11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk ändras till ”Om en 
förtroendevald på grund av att han eller hon deltagit i sammanträden eller motsvarande har 
haft kostnader för vård och tillsyn av en svårt sjuk person eller av en person med 
funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldas bostad kan den förtroendevalda få 
ersättning för dessa kostnader.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar på en redaktionell ändring: att ordet handikappad byts ut till ordet 
funktionsnedsatt.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Isakssons yrkande gällande §10. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag gällande 
§ 10.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar JA
- Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 33 JA-röster och 8 NEJ-röster, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet finns som bilaga till 
protokollet.
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Reservation
Stina Isaksson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson 
(SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly 
Thormann (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Isakssons yrkande gällande §11. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag gällande 
§ 11.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar JA
- Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 33 JA-röster och 8 NEJ-röster, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet finns som bilaga till 
protokollet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson 
(SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly 
Thormann (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag i 
övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i övrigt.
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons redaktionella 
ändring till ordet funktionsnedsatt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller den 
redaktionella ändringen.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§23

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
(2018 KS0401)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arbetsordning kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog den 19 oktober 2017 beslut om antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022. Beslutet påverkar kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. Den nya kommunallagen innebär att 
paragrafhänvisningar och vissa paragrafer behöver justeras i kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av arbetsordning 
kommunfullmäktige som utgår från kommunfullmäktiges beslut från den 19 oktober 2017 och 
Sveriges kommuner och landstings underlag till arbetsordning för lokala bedömningar. 
Kontoret lämnar även förslag på språkliga justeringar.

Handlingar i ärendet
 §27 KS Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 §9 KSAU Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Tjänsteskrivelse - revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Arbetsordning kommunfullmäktige - förslag revidering 2019
 Arbetsordning kommunfullmäktige 2016-11-24 (gällande)
 Förslag från SKL - Arbetsordning för fullmäktige
 §164 KF Antal ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbetsordning 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§24

Revidering av kommunstyrelsens reglementen - Tillväxtutskott 
(2019 KS0059)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente med en 
redaktionell ändring, i § 5 flyttas stycket om hållbarhetsfrågor upp mellan punkten 
tillväxtfrågor och strategiska planfrågor.
 
Kommunfullmäktige beslutar att kollektivtrafiken läggs till punktlistan, Tillväxtutskottet ska 
ansvara för;

Beskrivning av ärendet
Den 19 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott 
under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag se 
över kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen, med ändringar som möjliggör inrättandet av tillväxtutskottet. 
Tillväxtutskottet ska ansvara över:

- tillväxtfrågor
- strategiska markförvarv
- strategiska infrastrukturfrågor
- strategiska planfrågor
- strategiska markförvarv
- strategiska infrastrukturfrågor
- strategiska näringslivsfrågor
- internationella frågor
- hållbarhetsfrågor

Utöver de tillägg som rör inrättande av tillväxtutskottet har kommunledningskontoret sett över 
språket i reglementet samt ändrat de laghänvisningar som blivit inaktuella.

I förslaget är ändrad text markerad med blått. Föreslagen ändring är markerad med gult.

Handlingar i ärendet
 §28 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente - Tillväxtutskott
 §10 KSAU Revidering av kommunstyrelsens reglementen - Tillväxtutskott
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 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 Reglemente kommunstyrelsen förslag revidering 2019
 Reglemente kommunstyrelsen 2017-04-27 (gällande)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
kommunstyrelsens reglemente med en redaktionell ändring, i § 5 flyttas stycket om 
hållbarhetsfrågor upp mellan punkten tillväxtfrågor och strategiska planfrågor.

 
Yrkande
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar: att kollektivtrafiken läggs till punktlistan, Tillväxtutskottet 
ska ansvara för;
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Thydén Kärrmans 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller tillägget.

Paragrafen är justerad
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§25

Revidering av styrmodell 
(2019 KS0048)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens styrmodell revideras utifrån följande:
- Att kommunens resultat- och ekonomiska plan beslutas i november i samband med valår.
- Att arbetet med kommunens investeringsbudget året efter valår vävs ihop med analysarbetet 
för kommunens driftsbudget.
- Att kommunens delårsbokslut görs efter åtta månader.

Beskrivning av ärendet
I samband med valåret 2018 ändrades årshjulet för framtagande av kommunens resultat- och 
ekonomiska plan, ett beslut togs i november i stället för juni som styrmodellen säger. För att 
slippa behöva ta ett aktivt beslut i samband med varje valår föreslås därför att detta vävs in i 
styrmodellen och därmed hanteras likt varje gång.

Även framtagandet av investeringsbudgeten blir förändrad i samband med valåret, då 
nämnderna kan blir förändrade i och med ett val är det lämpligt att denna process vävs ihop 
med vårens arbete kring driftsbudgeten året efter valår.

I den nya lagen ”en ändamålsenligt kommunal bokföring och redovisning” ska ett 
delårsbokslut inom två månader överlämnas till fullmäktige. För att ha kvar den politiska 
tidplanen behöver därför kommunens hantera ett delårsbokslut som utgå ifrån åtta månader i 
stället för som styrmodellen säger sju månader.

Handlingar i ärendet
 §29 KS Revidering av styrmodell
 §11 KSAU Revidering av styrmodell
 Tjänsteskrivelse - revidering kommunens styrmodell
 Styrmodell Hylte kommun reviderad, 170109

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunens styrmodell revideras utifrån 
följande:
- Att kommunens resultat- och ekonomiska plan beslutas i november i samband med valår.
- Att arbetet med kommunens investeringsbudget året efter valår vävs ihop med analysarbetet 
för kommunens driftsbudget.
- Att kommunens delårsbokslut görs efter åtta månader.
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar, med instämmande från Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson 
(M) avslag på att-sats ett och två.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anna Roos yrkande på att-sats ett. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på att-
sats ett.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson 
(SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann 
(SD), Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), 
Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf 
Näslund (M), Bo Larsson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anna Roos yrkande på att-sats två. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på att-
sats två.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson 
(SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann 
(SD), Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), 
Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf 
Näslund (M), Bo Larsson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag på 
att-sats tre. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag på 
att-sats tre.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§26

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - 
Justering kapitalkostnader 
(2017 KS0471)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas budgetramar efter korrigering av 
justering kapitalkostnader enligt följande:
 
- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
- Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 51 815 kr
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
- Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 490 kr.
 
Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet med 1 762 328 kr.

Beskrivning av ärendet
I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar för 
kapitalkostnader. Tidigare har nämnden fått kompensation i sin ram för ökade 
kapitalkostnader och ökade hyror pg ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir 
beslutad. Detta har medfört att nämnden ofta haft budget för något som i realitetet inte har 
blivit genomfört under budgetåret.

För att få en bättre styrning på kapitalkostnader kommer nämnderna från och med REP 2019 
bara bli kompenserade i sin budgetram för de investeringar som är slutförda och därmed 
aktiverade. Samma sak gäller ökade hyra på grund av investeringar. Nämnden blir sedan 
kompenserad under året när nya investeringar är genomförda.

I samband med beräkningarna inför REP kom vissa hyreskostnader med som inte är kopplade 
till ovanstående. För att få nämndernas budgetar korrekta jämfört med de kapitalkostnader 
som i dagsläget redan finns så behöver nämndernas ramar justeras.

Handlingar i ärendet
 §33 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering 

Kapitalkostnader
 §16 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - 

Justering kapitalkostnader
 Tjänsteskrivelse - justering kapitalkostnader 2019
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 190115 Justering pg kapitalkostnader 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas bugetramar efter 
korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
- Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 51 815 kr
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
- Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 490 kr.
 
Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet med 1 762 328 kr.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§27

Utökat investeringsanslag - Renovering Örnahallen etapp 2 
(2019 KS0029)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 2019 för projektet Örnahallen 
renovering inklusive bowlinghall med 7 000 000 kr.

Beskrivning av ärendet
I budget 2019 finns ett investeringsanslag för renovering Örnahallen på totalt 18 000 000 kr.
 
Efter kostnader grundade i anbud kommer behovet av investeringsbudget att uppgå till max 
25 000 000 kr, i beräkningen ingår även optioner för nytt sportgolv i sporthallen samt ny 
ridåvägg i sporthallen.

Handlingar i ärendet
 §48 KS Utökat investeringsanslag - Renovering Örnahallen etapp 2
 Tjänsteskrivelse - Utökat anslag Örnahallen renovering
 Renovering Örnahallen etapp 2 skrivelse
 Renovering Örnahallen etapp 2 kostnadsberäkning
 Renovering Örnahallen etapp 2 protokoll styrgruppsmöte 8

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten 2018 för 
projektet Örnahallen renovering inklusive bowlinghall med 7 000 000 kr.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§28

Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd 
(2018 KS0286)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
19 juni 2018 inkom en motion från Bruno Granath (C) om hårdbeläggning av vissa ytor i 
Unnaryd.
 
I motionen föreslås att:
– i samråd med FTI snygga upp och hårdbelägga området vid återvinningsstationen i 
Unnaryd,
– hårdbelägga grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd,
– utreda möjligheten att placera en offentlig toalett i anslutning till denna plan.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2018 att bordlägga ärendet.
 
Plan- och byggchef Siv Modée informerade om detaljplanebestämmelser som rör ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari.  

Handlingar i ärendet
 §30 KS Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §12 KSAU Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §321 KSAU Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §83 SBN Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 Ritning - Detaljplan
 Plankarta%20Un%20536
 Plankarta%20Un%20518
 Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 §79 KF Inkomna motioner 2018-06-19
 §224 KSAU Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd - på remiss
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till att-sats två och tre.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionen ska avslås.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå att-sats två. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats två.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som avslår att-sats två röstar JA
- Den som bifaller att-sats två röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 30 JA-röster och 11 NEJ-röster, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
har beslutat att avslå att-sats två. Omröstningsresultatet finns som bilaga till protokollet.
 

Reservation
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Rolf Näslund (M), Bo Larsson (M) och 
Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå att-sats tre. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats tre.
 

Reservation
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund 
(M), Bo Larsson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet.
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå att-sats ett. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats ett.

Paragrafen är justerad
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§29

Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun 
(2018 KS0288)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om integrationsplikt. Motionen vill att alla vuxna 
nyanlända i Hylte kommun, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av 
integrationsplikt och att det skyndsamt utarbetas en modell för integrationsplikt i Hylte 
kommun.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 september 2018 arbets- och näringslivsnämnden 
i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på motionen.
 
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Handlingar i ärendet
 §31 KS Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun
 §13 KSAU Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun
 §77 ANN Motion om integrationsplikt Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse, svar på motion om integrationsplikt
 Ärendebeskrivning- Svar på motion om  integrationsplikt
 Motion integrationsplikt Hylte kommun
 §96 KF Inkomna motioner
 §257 KSAU Motion integrationsplikt Hylte kommun - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att motionen ska besvaras enligt Bo-Gunnar Åkessons 
protokollsanteckning och att motionen ska anses besvarad.
 
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) yrkar avslag till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller, avslår eller anser motionen besvarad. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår motionen. Omröstning begärs.
 
Ordföranden ställer förlaget om bifall mot att motionen ska anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar att förslag om bifall utses till motförslag.
 
Omröstning verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som avslår motionen röstar JA
- Den som bifaller motionen röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 29 JA-röster och 12 NEJ-röster, finner ordföranden att kommunfullmäktige 
har beslutat att avslå motionen. Omröstningsresultatet finns som bilaga till protokollet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson 
(SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly 
Thormann (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande yttrande till protokollet:
 
SD:s motion om integrationsplikt lyfter ett angeläget ämne.
 
Integrationen är en ödesfråga för Sverige. Välfärdssamhället bygger på att människor lämnar 
bidragsberoendet och kommer i arbete och betalar sin skatt. I det sammanhanget kan 
konstateras att integrationen i Sverige kunde vara mer framgångsrik. Bl a har vi en betydligt 
större arbetslöshet bland personer födda utanför Europa än svenskfödda. En av orsakerna 
härför är bristande språkkunskaper. Det är ett oavvisligt krav att man skaffar sig goda 
kunskaper i svenska för att få jobb. Här finns nog mycket att göra från samhällets sida och 
ställa hårdare krav på resultat. I många fall lever de nya svenskarna i en enspråkig kultur och 
möter bara svenskan i skolan eller kurser i svenska.
 
I ANN:s svar på motionen framgår att bidragsdelen för integrationen, däribland 
svensklärandet, är komplex och många olika myndigheter är inblandade. I många fall kan 
inte kommunen göra något utan besluten ligger t ex hos statliga myndigheter och organ. I 
andra fall finns redan de styrmedel som motionen efterfrågar.
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Jag vill också påpeka att det inte bara är bristande kunskaper i svenska som påverkar 
anställningsbarheten. Kulturella skillnader kan också lägga hinder i vägen.
 
Jag anser att samhället kan ställa tydligare krav på språkkunskaper. Att arbetet med att 
förbättra integrationen på alla plan är ytterst viktigt men här måste en samordning ske 
mellan stat och kommun
 
Bo Gunnar Åkesson (M)

Paragrafen är justerad
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§30

Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) 
för företagare och möjlighet till företagsabonnemang 
(2018 KS0304)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse första att-satsen besvarad och att avslå andra att-satsen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Malin Svan (C) har lämnat in en motion om 
flexibla öppettider på återvinningscentralen.
 
I motionen föreslås:
- Att Samhällsbyggnadsnämnden utreder förutsättningar för flexibla öppettider för företagare 
som ansöker om detta.
 
- Att samhällsbyggnadsnämnden ser över taxesystemet och utreder en modell som bygger på 
avgift per besök eller fast abonnemang för de företag som regelbundet använder deponin.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 september 2018 samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag på motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att avslå motionen.

Handlingar i ärendet
 §32 KS Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 §14 KSAU Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 §95 SBN Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare 

och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion flexibla öppetider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 Ärendebeskrivning - Svar motion flexibla öppetider på återvinningscentralen (ÅVC) 

för företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och 

möjlighet till företagsabonnemang
 §96 KF Inkomna motioner
 §258 KSAU Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare 

och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse första att-satsen besvarad och 
att avslå andra att-satsen.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 33
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
angående statsbidrag skolverket - Bordlagt ärende 
(2018 KS0450)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) ställde den 11 december 2018 en interpellation till barn- och 
ungdomsnämndens ordförande, Maria Hedin (S). I interpellationen ställs frågor om 
återbetalning av statsbidrag från skolverket.
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019 att bordlägga ärendet.
 
Maria Hedin (S) har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen till kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation angående statsbidrag skolverket
 §9 KF Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående 

statsbidrag skolverket
 §182 KF Interpellation till Barn- och ungdomsnämndens ordförande angående 

statsbidrag skolverket
 Underskriven interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående 

statsbidrag
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 34
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - samtalsklimat 
(2019 KS0138)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen.

Beskrivning av ärendet
SD-Gruppen bestående av Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Bjarne Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Monica Grönroos (SD), Johnny Winther 
(SD), Martin Isaksson (SD), Thomas Johansson (SD), Bo Brandt (SD), Lars Svensson (SD) 
har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) om 
samtalsklimat.
 

Handlingar i ärendet
 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 35
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
samtalsklimat 
(2019 KS0138)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.

Beskrivning av ärendet
SD-Gruppen bestående av Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Bjarne Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Monica Grönroos (SD), Johnny Winther 
(SD), Martin Isaksson (SD), Thomas Johansson (SD), Bo Brandt (SD), Lars Svensson (SD) 
har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) om 
samtalsklimat.
 
Ronny Löfquist (S) har lämnat ett skriftligt svar på SD-gruppens interpellation till dagens 
sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation, kommunstyrelsens ordförande
 Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 36
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - handlingsplan 
barn som förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott 
eller tvångsgifte 
(2019 KS0229)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronny 
Löfquist (S) om handlingsplaner för barn som förts utomlands och riskerar att utsättas för 
hedersbrott eller tvångsgifte.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan kring barn 

som förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 37
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Avsägelser 
(2019 KS0014)

Kommunfullmäktige har inte tagit emot någon avsägelse vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 38
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Fyllnadsval 
(2019 KS0015)

Kommunfullmäktige behöver inte göra några fyllnadsval vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

38 / 47



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 39
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Inkomna motioner 
(2019 KS0042)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionerna och överlämnar dem till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in fyra motioner.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om kameraövervakning inom skolområdet den 4 
mars 2019.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats i 
Hylte kommun den 4 mars 2019.
 
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) har lämnat in en motion om jämställt försörjningsstöd den 
12 mars 2019.
 
Anna Roos (C) och Maj Brodin Johansson (C) har lämnat in en motion om huskurage den 12 
mars 2019.

Handlingar i ärendet
 Motion angående kameraövervakning inom skolområdet (SD) 2019-03-04
 Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun (SD) 2019-

03-04
 Motion - Jämställt försörjningsstöd (C) 2019-03-12
 Motion - Huskurage (C) 2019-03-12

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 40
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Övriga ärenden 
(2019 KS0012)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av övriga ärenden.

Beskrivning av ärendet
Bo-Gunnar Åkesson (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist 
(S).
Har Hylte kommun någon kunskap om människor från Hylte kommun reste till Syrien som 
stridande för terrororganisationen IS? Och finns någon kunskap om några återvänt till Hylte 
kommun från striderna i Syrien och det sk ”kalifatet”.
 
Ronny Löfquist (S) "Nej" på Bo-Gunnar Åkessons (M) fråga på sammanträdet.
 
Malin Svan (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).
Den 9 mars 2017 ville Centerpartiet med flera avsätta 1 miljon till nytt ridhustak som 
prioriterad investering för 2018. Kommunstyrelsens ordförande besvarade yrkandet med att 
han inte ville vänta till 2018 utan skulle lösa snöproblemet under 2017 vilket inte gjordes.
 
I investeringsbudgeten för 2019 finns pengar avsatta för investeringen. Jag undrar kommer 
Hylte ryttarförening ha ett nytt ridhustak före december 2019?
 
Ronny Löfquist (S) "Ja, som det ser ut nu" på Malin Svans (C) fråga på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
 Enkel fråga angående  stridande för IS
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående ridhustak

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §22
Ärende: Revidering av ersättningsreglemente,  2018 KS0401

Omröstningslista(or)
Ersättningsreglemente § 10

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 33 8 0

Ersättningsreglemente § 11

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Resultat 33 8 0
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §28
Ärende: Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd,  2018 KS0286

Omröstningslista(or)
Motion hårdbeläggning Unnaryd att-sats två

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 30 11 0
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §29
Ärende: Svar på motion integrationsplikt Hylte kommun,  2018 KS0288

Omröstningslista(or)
Motion integrationsplikt

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
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Mötesdatum
2019-03-14

Kommunfullmäktige

Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Resultat 29 12 0
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