MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

Du hittar de handlingar som har
varit KF underlag på kommunens
hemsida. Tänk på att handlingarna
kan skilja sig från det slutliga
resultatet

Kommunfullmäktige
Klick på denna ruta för att
komma till KF kallelse

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-22:10

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD),
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin
Svan (C), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina
Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran
Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S),
Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy
Edenholm (KV) §§39-63, §§65-77, Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande),
Mihaly Thorman (SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo
Larsson (M), Anwar Hassan (C), Lennart Erlandsson (C), Lars Sundberg (S),
Monika Albrecht (S), Per-Yngve Bengtsson (S), Julia Kabell (V) §§39-66, Jonny
Wester (V) §§67-77, Martin Isaksson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Gunilla
Magnusson (KV) §64

Ej tjänstgörande ersättare

Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V) §§39-66
Gunilla Magnusson (KV) §§39-63, §§65-77

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§39-77

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Alexander Engman (L)

……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-05-02

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Kommunfullmäktige

ÄRENDELISTA
§39

Val av justerare

§40

Godkännande av ärendelista

§41

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen

§42

Meddelande

§43

Information revisorerna

§44

Årsredovisning 2018 Hylte kommun

§45

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Besparingsåtgärder

§46

Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Tillväxtutskott

§47

Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente - Tillväxtutskott

§48

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente

§49

Revidering av omsorgsnämndens reglemente

§50

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Tillväxtutskott

§51

Slutredovisning investering Kråkbergsskolan

§52

Slutredovisning investering tillbyggnation Sörgården

§53

Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i balans

§54

Begäran om medel - Enhetschef i beredskap

§55

Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning omsorgsnämnden 2019

§56

Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser

§57

Svar på motion angående bidrag till friskvård

§58

Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs

§59

Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult

§60

Svar på motion angående införandet av internet-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden

§61

Svar på motion byggnation Torup

§62

Svar på motion avsätta medel för sjösättningsramper

§63

Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor

§64

Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare

§65

Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan

§66

Svar på motion angående en kostpolicy för barnens bästa

§67

Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen

§68

Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn

§69

Svar på motion Rättviksmodellen

Justerandes sign
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§70

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

§71

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Moskén i Hylte

§72

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda till politiker

§73

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar

§74

Avsägelser

§75

Fyllnadsval

§76

Inkomna motioner

§77

Övriga ärenden
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§39

Val av justerare
(2019 KS0008)
Beslut

Kommunfullmäktige väljer Alexander Engman (L) och Kerstin Alexén (SD) att justera
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad
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§40

Godkännande av ärendelista
(2019 KS0009)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och lägger till ärendena:
- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående moskén i Hylte
- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skrivelser och brev ställda till
politiker
- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Utlämning av handlingar
Paragrafen är justerad
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§41

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens reglemente ska det i samband med att kommunfullmäktige behandlar
årsredovisningen vara en frågestund för allmänheten. Frågestunden fanns med i kungörelsen
till kommunfullmäktige.
Det fanns inga frågor från allmänheten vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§42

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














Protokoll Revisionen 2019-01-28
§10 KS Val av representant - Sveriges Ekokommuner
§11 KS Val av representant - Entreprenörsregionens utvecklingsstämma
§12 KS Val av representant - Nissans Vattenråd
Årsredovisning Hyltebostäder 2018
Granskning Oskar Petterssons Donationsfond
§113 KSAU Extra ärende Uppdragsbeskrivning - Fastighetsstrateg
Tjänsteskrivelse Uppdragsbeskrivning - Fastighetsstrateg
Granskning av hantering av allmänna handlingar och arkiv....
Granskningsrapport styrning uppföljnig och kontroll BUN samt KS uppsiktsplikt..
Granskning intern kontroll debitering avgifter Hylte kommun
Skrivelse synskadades riksförbund

Paragrafen är justerad
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§43

Information revisorerna
(2019 KS0016)

Revisorerna har inget att rapportera till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§44

Årsredovisning 2018 Hylte kommun
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen för Hylte kommun 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att följande poster undantas från balanskravsresultatet. Detta
med hänvisning till "synnerliga skäl", dvs kostnader för kommunen som tidigare varit helt
okända och som inte gått att påverka under det gångna verksamhetsåret.
Omsorgsnämnden - Personlig assistans -4,1 mkr
Barn- och ungdomsnämnden - Institutions- och familjevård Barn och unga -9,1 mkr
Arbets- och näringslivsnämnden - Övrig vuxenvård -1.1 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden - Färdtjänst -1.0 mkr
Detta medför att balanskravresultatet blir på + 300 000 kr.
Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls.
Under året har god kvalitet uppnåtts på tre av de fem finansiella nyckeltalen, 60 procent. Det
betyder att Hylte kommuns ekonomiska position har försämrats sedan bokslut 2017.
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag uppgår till -2,2 procent (accepterad nivå
1,9 %).
Soliditeten har under försämrats något och uppgår till 35,3 procent (accepterad nivå 28 %).
Nämndernas budgetavvikelse motsvarar vi bokslutet -7,0 procent (accepterad avvikelse 1 %).
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar uppgår till 100 procent (accepterad
nivå 95 %)
Den långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde förbättrades och

Justerandes sign
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uppgår till 48,9 procent (accepterad nivå 60 %)
Av verksamheternas nyckeltal uppnår 36 procent god kvalitet och 27 procent delvis god
kvalitet.
Sammantaget betyder detta att Hylte kommun inte uppnår God ekonomisk hushållning under
2018.
Fullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktige att det inte kommer tas något beslut
om ansvarsfrihet vid detta sammanträde, utan tas upp vid fullmäktiges sammanträde i juni.

Handlingar i ärendet





















§67 KS Årsredovisning 2018 Hylte kommun
§ 70 KSAU Årsredovisning 2018 Hylte kommun
Årsredovisning Hylte kommun 2018
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018
§14 ANN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019
Uppföljning och redovisning - bokslut 2018 Arbets- och näringslivsnämnden
§20 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut
Bokslut 2018 Barn-och ungdomsnämnden
§16 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - bokslut
Bokslut/verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden 2018
§32 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut
§16 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019
Bokslut samhällsbyggnadsnämnden 2018
§3 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut för 2018
Bokslut 2018 Tillsynsnämnden
§36 KS Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Bokslut
Bokslut kommunstyrelsen 2018 - efter KSAU
§37 KS Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Bokslut
Bokslut räddningsnämnden 2018, ny version 2019-02-04

I debatten yttrar sig
Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Stina
Isaksson (SD), Gunnel Johansson (S), Tommy Edenholm (KV), Malin Thydén-Kärrman (S),
Lennart Ohlsson (C), Göran Edberg (S), Johan Fahlén (S).
Revisorn Erik Karlsson (C) yttrar sig om årsredovisningen. Det är en rättvisande redovisning.

Justerandes sign
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Yrkande
Maria Hedin (S) och Gunnel Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande protokollsanteckning: En årsredovisning är ju en
redovisning för året som gått och kan då varken godkännas eller underkännas. Det som har
hänt det har ju hänt.
Däremot kan vi inte som ledamöter som kommunfullmäktige uttala vår oro och kritik över den
information som årsredovisningen ger. Man kan läsa ut att av fem ekonomiska nyckeltal
uppfylls endast två. Endast 26% av uppställda kvalitettal uppnås i kommunens verksamheter.
Detta är oroande. Dålig måluppfyllelse både i ekonomi och verksamhet.
Det verkar som om allvaret i den uppkomna situationen inte riktigt gått upp för den styrande
majoriteten i Framtid Hylte - det oroar oss mest.
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Omsorgsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§45

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun Besparingsåtgärder
(2019 KS0001)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av den redovisade ekonomiska prognosen för
Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:
a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
e. Sjölunda uppvärmning
f. Ridhus - snörasskydd
2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019.
3. Beslut om undantag från investeringsstoppet delegeras till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 27,5 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det
budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är
nämndernas samlade avvikelse (-18,4 mkr) samt högre pensionskostnader (- 1 mkr).
Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till – 1,0 mkr. Ett sådant
resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet,
som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.
Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018,
uppgår till 107 567 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 82 087 tkr, vilket är en
positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas
förbrukas.
Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr.
Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga
investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämras ytterligare, där kommunens
likviditet vid årets slut förväntas vara negativ med 39,6 mkr. Slutligen innebär detta, om
kommunens likviditet inte ska urholkas, att kommunen kommer vara tvungen att se över
möjligheterna att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13 / 72

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 14

Kommunfullmäktige
Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades
via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den
posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel
omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.
Handlingar i ärendet







§96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
§98 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader, inför KS
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport, inför KS
Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Räkenskaper, inför KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av den redovisade
ekonomiska prognosen för Hylte kommun 2019:
1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:
a. Renovering Örnahallen
b. Unnaryds skola, utemiljö
c. Kinnareds skola/förskola
d. Örnaskolans kök
2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019
I debatten yttrar sig
Göran Edberg (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C)
Yrkande
Göran Edberg (S) yrkar:Tillägg under punkt 1 Undantag från investeringsstopp: e) Sjölunda
uppvärmning
Göran Edberg (S) yrkar: Lägg till en punkt 3: Beslut om undantag från investeringsstoppet
delegeras till kommunstyrelsen.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Roos (C), med bifall av Göran Edberg (S) yrkar: Investeringen Ridhus - snörasskydd
undantas från investeringsstoppet.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om investeringsstopp mot Stinas
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om stopp för halverad karensdag mot Stinas
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om
att investeringen Sjölunda uppvärmning ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om att
investeringen Ridhus - snörasskydd ska undantas från investeringsstoppet. Ordförande finner
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande om
delegering till kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckningar: C och M i Samverkan stödjer
förslaget med påpekan att detta är konsekvenserna av tidigare okunskap, oförmåga,
saktfärdighet och brist på ledarskap från ”Framtid Hylte”.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Stiftelsen Hyltebostäder
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§46

Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser Tillväxtutskott
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser.
Beskrivning av ärendet

Den 19 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott
under kommunstyrelsen. Inrättandet av tillväxtutskottet påverkar arbetsordningen för nämnder
och styrelser.
Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av arbetsordning för nämnder och
styrelser, som nu innehåller information om tillväxtutskottets sammansättning.
Kommunledningskontoret har även sett över språket i arbetsordningen.
Handlingar i ärendet







§69 KS Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Tillväxtutskott
§72 KSAU Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Tillväxtutskott
Tjänsteskrivelse - Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser
Arbetsordning för nämnder och styrelser utkast revidering 2019
Arbetsordning för nämnder och styrelser 2016-11-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbetsordning
för nämnder och styrelser.
Paragrafen är justerad
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§47

Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente Tillväxtutskott
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arbets- och näringslivsnämndens
reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
§ 2: inom ramen för beviljande anslag dela ut kulturpris och ungdomsledarpris.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott under
kommunstyrelsen. Tillväxtutskottet ska bland annat ansvara över strategiska markfrågor,
strategiska planfrågor och strategiska näringslivsfrågor. Inrättandet av tillväxtutskottet innebär
vissa ändringar i arbets- och näringslivsnämndens reglemente, varför reglementet behöver
revideras. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för
arbets- och näringslivsnämnden.

Handlingar i ärendet







§70 KS Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente - Tillväxtutskott
§73 KSAU Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente Tillväxtutskott
§16 ANN Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente
Förslag reviderat reglemente Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av arbets- och
näringslivsnämndens reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
§ 2: inom ramen för beviljande anslag dela ut kulturpris och ungdomsledarpris.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 19

Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§48

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
med följande ändringar:
Tillägg § 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
Stryk orden i § 1, stycke två: för ensamkommande barn och ungdomar.
Ändring § 1, stycke 2, sista raden: Hem för vård och boende byts ut till stödboende för
ungdomar.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat
reglemente för barn- och ungdomsnämnden. Formalian i rubrikerna är ändrad för att
dokumentet ska vara samstämmigt med de andra nämndernas reglementen.
Kommunledningskontoret föreslår även att rubriken ”Delegerat från kommunfullmäktige” tas
bort. Skrivelsen om enheten för nyanlända tas bort, då enheten ska avvecklas.
Handlingar i ärendet







§71 KS Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
§74 KSAU Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
§23 BUN Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Förslag på reviderat reglemente barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av barn- och
ungdomsnämndens reglemente med följande ändringar:
Tillägg § 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
Stryk orden i § 1, stycke två: för ensamkommande barn och ungdomar.

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar om följande ändring i reglementet: § 1 andra stycket sista raden, hem
för vård och boende byts ut till stödboende för ungdomar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos yrkande.

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§49

Revidering av omsorgsnämndens reglemente
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av omsorgsnämndens reglemente med
följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat
reglemente för omsorgsnämnden. Förutom vissa ändringar i formalia har även hänvisning till
gamla hälso- och sjukvårdslagen uppdaterats till att hänvisa till den nya lagen.
Handlingar i ärendet







§72 KS Revidering av omsorgsnämndens reglemente
§75 KSAU Revidering av omsorgsnämndens reglemente
§22 ON Revidering av omsorgsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av omsorgsnämndens reglemente
Förslag revidering reglemente omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
omsorgsnämndens reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.

Beslutet skickas till

Omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§50

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente Tillväxtutskott
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
med ändringen att meningen "nämnden har också till uppgift att ansvara för samordning av
bredbandsutbyggnad" tas bort.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott under
kommunstyrelsen. Tillväxtutskottet ska bland annat ansvara över strategiska markfrågor,
strategiska planfrågor och strategiska näringslivsfrågor. Inrättandet av tillväxtutskottet innebär
vissa ändringar i samhällsbyggnadsnämndens reglemente, varför reglementet behöver
revideras.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kollektivtrafikfrågor på operativ nivå. Det
strategiska ansvaret för kollektivtrafikfrågor ska ligga på tillväxtutskottet. Ansvaret för att
konstnärligt utsmycka kommunens byggnader förs över till arbets- och näringslivsnämnden.
Till kommunstyrelsens sammanträde har kommunledningskontoret genomfört en redaktionell
ändring av förslaget till samhällsbyggnadsnämndens reglemente med rubriker i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag.

Handlingar i ärendet








§73 KS Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Tillväxtutskott
§76 KSAU Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Tillväxtutskott
§20 SBN Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Förslag reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnden - efter KSAU 2019-03-26
Förslag reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente med ändringen att meningen "nämnden har också till
uppgift att ansvara för samordning av bredbandsutbyggnad" tas bort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§51

Slutredovisning investering Kråkbergsskolan
(2015 KS0189)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta del av slutredovisningen av Kråkbergsskolan.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt en slutredovisning av byggnationen av
Kråkbergsskolan. Byggnationen av skolan kallades vid inledningsskedet för Örnaskolan lågoch mellanstadium.
I slutredovisningen går det att läsa att investeringen haft en budgetavvikelse på 277 152 kr,
vilket motsvarar en avvikelse på 0,64 %.
Slutpriset för byggnationen blev 42 722 848 kr.
Tidplanen för färdigställandet av Kråkbergsskolan var ursprungligen satt till maj 2017,
projektet försenades till hösten 2017 och skolan invigdes den 22 september 2017.
Slutredovisningen meddelar att det skett avvikelser i projektplanen. Objektet har
kompletterats med solskydd, kallförråd, nätstaket, markarbete och asfaltering efter invigning
och slutbesiktning.
Handlingar i ärendet






§86 KS Slutredovisning investering Kråkbergsskolan
§86 KSAU Slutredovisning investering Kråkbergsskolan
Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Kråkbergsskolan
Slutredovisning kråkbergsskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen av
Kråkbergsskolan.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD) och Ronny Löfquist (S)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§52

Slutredovisning investering tillbyggnation Sörgården
(2017 KS0247)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta del av slutredovisningen av tillbyggnation Sörgården.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt en slutredovisning av tillbyggnationen av
Sörgårdens förskola.
I slutredovisningen går det att läsa att investeringen haft en budgetavvikelse på 67 364 kr,
vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 %.
Slutpriset för byggnationen blev 9 965 364 kr.
Investeringen höll tidplanen och invigdes den 1 september 2016.
Projektet beviljades 1 500 000 kr i tilläggsbudget för yttre miljöer, solceller och
ombyggnation av huvudentré vilket avviker från projektplanen.
Handlingar i ärendet






§87 KS Slutredovisning investering tillbyggnation Sörgården
§87 KSAU Slutredovisning tillbyggnation Sörgården
Tjänsteskrivelse - Slutredovisning tillbyggnation Sörgården
Slutredovisning Sörgården

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av slutredovisningen av
tillbyggnation Sörgården.
I debatten yttrar sig
Lennart Ohlsson (C)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§53

Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En
budget i balans
(2019 KS0191)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 7 000 tkr för
IFO barn och unga. Finansiering via KF reserv 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 26,5 mkr
kopplat till handlingsplaner för en ekonomi i balans. Finansiering sker genom minskning av
det egna kapitalet.
Kommunfullmäktige beslutar att ett ianspråktagande av kommunens resultatutjämningsreserv
(70,6 mkr) vid bokslut 2019 får ske, dock med högst 26,5 mkr.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018 att anta ett utredningsdirektiv för barnoch ungdomsnämndens ekonomi i balans. Kommunstyrelsen överlämnade utredningen till
barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden tog vid sitt sammanträde den 26 mars emot utredningen och
beslutade att begära tilläggsanslag. I övrigt beslutade nämnden:
Barn- och ungdomsnämnden tar emot utredningen från Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att genomföra
besparingar på 39 miljoner till och med 2020 års utgång. Innebär besparingarna beslut av
principiell karaktär så som avveckling av verksamhet, hela personalgrupper etc. ska det
underställas nämnden för beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att åtgärderna ska följas upp separat vid varje
nämndssammanträde 2019-2020. Barn- och ungdomskontoret får också i samarbete med
ekonomikontoret i uppdrag att ta fram en ny rapporteringsmall av resultatet till nämnden där
man lättare får insyn i hur verksamheterna går. I samband med budgetuppföljning ska för
varje enhet/budgetansvarig redovisas: budget 2018, bokslut 2018, aktuellt utfall och prognos
helår 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret snarast avvecklar
verksamheten i Unnaryd för SFI/VUX/IM och samlokaliserar allt i Hyltebruk.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ge
nämnden ett par förslag på hur man kan arbeta fram en lokalstrategi framåt.
Handlingar i ärendet






§89 KS Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i balans
§90 KSAU Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i
balans
§25 BUN Utredning barn- och ungdomsnämnd - En budget i balans
Tjänsteskrivelse Utredning Barn- och ungdomsnämnd En budget i balans

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Barn- och ungdomsnämndens ram
med 7 000 tkr för IFO barn och unga. Finansiering via KF reserv 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka Barn- och ungdomsnämndens ram
med 26,5 mkr kopplat till handlingsplaner för en ekonomi i balans. Finansiering sker genom
minskning av det egna kapitalet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ett ianspråktagande av
kommunens resultatutjämningsreserv (70,6 mkr) vid bokslut 2019 får ske, dock med högst
26,5 mkr.
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Barn- och ungdomsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§54

Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
(2019 KS0027)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka omsorgsnämndens ram med 600 000 kr för enhetschef
i beredskap. Finansiering sker via KF reserv.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2018-05-26 en inspektion av omsorgsnämndens
arbetsmiljöarbete. I inspektionsmeddelandet (Dnr 2018 ON0056) påtalar Arbetsmiljöverket
brist i att medarbetare vid akuta händelser utanför kontrostid inte vet vem de säkert kan nå vid
behov av råd och stöd från enhetschef. Om inte bristen åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta
om ett föreläggande eller förbud.
Chef i beredskap där tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter finns är ett krav i lag och
föreskrifter och är en åtgärd för att förebygga ohälsa såväl hos medarbetare som hos chef.
Beredskapen omfattar de enhetschefer och deras ersättare, som ansvarar för verksamheter som
bedrivs dygnet runt och som därför utför insatser efter kontorstid. Kostnader för enhetschef i
beredskap i omsorgsnämndens verksamheter beräknas till ca 600 000 kr/år. Till detta
tillkommer eventuella övertidsersättningar.

Handlingar i ärendet






§90 KS Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
§91 KSAU Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
§81 ON Enhetschef i beredskap
Tjänsteskrivelse - Enhetschef i beredskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka omsorgsnämndens ram med 600 000
kr för enhetschef i beredskap. Finansiering sker via KF reserv.

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
29 / 72

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 30

Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till

Omsorgsnämnden
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§55

Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning
omsorgsnämnden 2019
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte medge omsorgsnämndens begäran om undantag från
resultatbalansering och balanskrav för verksamheten Personlig assistans 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 3.4 miljoner till omsorgsnämnden för Personlig
assistans 2019. Finansiering KF reserv 2019.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskrav för
nämnden. Omsorgsnämnden begär att beslutet ska förlängas till att gälla även under 2019.
Handlingar i ärendet





§91 KS Begäran om särrredovisning LSS - uppföljning och redovisning
omsorgsnämnden 2019
§92 KSAU Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning
omsorgsnämnden 2019
§78 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte medge msorgsnämndens begäran om
undantag från resultatbalansering och balanskrav för verksamheten Personlig assistans 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 3.4 miljoner till
pmsorgsnämnden för Personlig assistans 2019. Finansiering KF reserv 2019.
Beslutet skickas till

Omsorgsnämnden
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§56

Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
(2018 KS0447)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta beräkningsmodellen för timdebitering för ekonomienhetens
konsultinsatser till extern part.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten utför ibland konsultinsatser som bör debiteras. Insatsen som krävs i de olika
fallen kan vara olika men utgångspunkten bör vara densamma oavsett vad det gäller för
konsultinsats. När det gäller debitering av utförda konsultinsatser debiteras en timmas
förberedelsetid per debiterad timma. Exempel på konsultinsatser som bör debiteras är
förvaltning av stiftelser för donationsfonder. Enligt auktoriserad revisor på PWC har
kommuner som sköter redovisning och förvaltning rätt att ta betalt för tjänsterna. Alla
stiftelser bör belastas med ett arvode då kommunen inte får subventionera den här typen av
tjänster.
Utgångspunkten för beräkningsmodellen är ekonomienhetens genomsnittliga månadslön
uträknad per timma inklusive löneökning, semesterersättning och personalomkostnader.
Beloppet räknas upp med 30 procent för overheadkostnader, till exempel kostnader för
telefon, IT och utbildning.
Inför varje år uppdateras lönekostnader inklusive personalomkostnader. För 2018 innebär det
831 kr, exklusive moms, debiteras per timma för konsultinsatser. Här är beloppet beräknat
utan löneökning då den redan finns med i beloppet. För år 2019 är löneökningen medräknad
och beloppet som kommer att debiteras per timma blir då 848 kr exklusive moms.

Handlingar i ärendet





§57 KS Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
§40 KSAU Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
Tjänsteskrivelse - Beräkningsmodell för timdebitering för extern konsultation utförd
av ekonomienheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta antar beräkningsmodellen för
timdebitering för ekonomienhetens konsultinsatser till extern part.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§57

Svar på motion angående bidrag till friskvård
(2018 KS0330)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

I motion angående bidrag till friskvård föreslås att boende i Hylte kommun som har fyllt 70 år
ska ha rätt till motsvarande subvention som på Örnahallens Hälsocenter även på övriga
likande anläggningar i kommunen. I Hylte kommun är ca 1740 personer som har fyllt 70 år
folkbokförda. För närvarande har ca 150 seniorer nyttjat rätten till en helsubventionerat
träningskort för 70+ på Örnahallens Hälsocenter. Ett sådant kort kostar för övriga 1900 kr att
köpa. Verksamhetens årsbudget har förstärkts med 150 tkr för att kompensera för
inkomstbortfall gällande seniorkort. Att utöka förmånen till att gälla även övriga liknande
anläggningar i kommunen är förknippat med ett antal utmaningar och frågeställningar.
- Vilka anläggningar och aktörer ska betecknas som likvärdiga?
- Hur ska en sådan subventionering administreras?
- Vad skulle en sådan satsning kosta?
I och med att man kan anta att det finns stora utmaningar med införandet av ett bidrag till
friskvård så kan en utredning vara onödig om inte viljan att anta dessa utmaningar finns. Vi
bedömer att en utredning skulle kosta ca 100 tkr och kan i så fall ske i samband med
utredningen ”Hur mår föreningarna?”
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen. Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Handlingar i ärendet









§76 KS Svar på motion angående bidrag till friskvård
§78 KSAU Svar på motion angående bidrag till friskvård
§78 ANN Motion angående bidrag till friskvård
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående bidrag till friskvård
Motion bidrag till friskvård
§96 KF Inkomna motioner
§263 KSAU Motion angående bidrag till friskvård - på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I debatten yttrar sig
Lennart Ohlsson (C), Stina Isaksson (SD)
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om avslag mot Stinas yrkande om bifall till
motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§58

Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till
bron mot Vallsnäs
(2018 KS0303)
Beslut

Kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag
att utreda utförande och kostnad för en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till:
Vägen från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs är inte kommunens och kommunen äger
inte marken i närheten av den nämnda platsen.
Handlingar i ärendet









§77 KS Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs
§79 KSAU Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs
§97 SBN Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
- på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs
Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
§96 KF Inkomna motioner
§260 KSAU Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot
Vallsnäs - på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
I debatten yttrar sig
Anna Roos (C) och Ronny Löfquist (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Anna Roos lämnar följande protokollsanteckning:
Vägen från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs är sommartid en populär väg att cykla
och promenera. Vägen är smal och trafikerad vilket medför stora risker för våra oskyddade
trafikanter. Kommunen behöver göra det som står i vår makt att påverka så att denna väg
kommer in i regional cykelplan. Ärendet behöver lyftas med de myndigheter som kan göra
skillnad för dem som nyttjar vägen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§59

Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
(2018 KS0312)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet

Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en motion om att förbättra cykelvägen mellan Hyltebruk
och Skärshult.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden följande uppdrag:
- Att göra en översyn av asfaltbeläggningen på den del av cykelvägen Hyltebruk – Skärshult
som är kommunens ansvar, särskilt delen Lindhult – Skärshult.
- Orienteringstavlan rustas upp och flyttas till ”Hyltebrukssidan” av riksvägen 26.
- Vägvisningen på Landerydsvägen där cykelvägen viker in mot Ekeryd till samma sida som
cykelvägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen med motiveringen:
Cykelvägen mellan Hyltebruk och Skärshult är väldigt populär hos barnfamiljer och unga
människor och gång- och cykelvägen Hyltebruk – Skärshult är i stort behov av upprustning.

Handlingar i ärendet









§78 KS Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
§80 KSAU Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
§98 SBN Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
§96 KF Inkomna motioner
§261 KSAU Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§60

Svar på motion angående införandet av internet-sändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden
(2016 KS0153)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktiges sammanträden ska filmas
och sändas direkt i webb-tv på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen. Frågan om
webbsändning av kommunfullmäktiges möten har under en längre tid varit aktuell. I slutet av
2010 föreslog Ronny Löfquist (S) i en motion att mötena skulle sändas på webb-tv eller via
webb-radio, samt arkiveras och läggas ut för nedladdning på Hylte kommuns webbplats.
Motionen beviljades på kommunfullmäktiges möte 29 september 2011. Då uppkopplingen i
möteslokalen inte har varit tillräcklig och det inte avsattes medel för genomförandet i
samband med beslutet har motionen inte verkställts.
I resultat- och ekonomisk plan för 2017-2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
plan för att genomföra webbsändning av kommunfullmäktige samt införa ett voteringssystem
för kommunfullmäktige. Planen ska redovisas senast 1 november 2016 till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunledningskontoret arbetar med planen under hösten 2016. Arbetet
innebär bland annat att titta på vilka olika alternativ som finns för att kunna genomföra
webbsändning, vilka försättningar som krävs för de olika alternativen och vad de kostar.
Handlingar i ärendet









§79 KS Svar på motion angående införandet av internet-sändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden
§167 KS Motionssvar angående införandet av internet-sändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden
§289 KSAU Motionsvar Införandet av internet-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden
Tjänsteskrivelse svar på motion om webbsändning av kommunfullmäktige
Motion angående införandet av internet-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden
§42 KF Inkomna motioner
§158 KSAU Motion angående införandet av internet-sändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§61

Svar på motion byggnation Torup
(2016 KS0127)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ så att det blir byggt lägenheter på de fastigheter på
Ängvägen/Gamla Nissastigen i Torup som kommunen köpte för ett par år sedan. Det ska i så
fall se antingen i Hyltebostäders regi eller gärna av någon/några andra entreprenörer.
De berörda fastigheterna har fastighetsbeteckning Givagård 1:48, 1:19, 1:47 och1:22.
Jämte dessa tomter ligger Torups bilverkstad. Företaget har i ett brev till kommunen meddelat
att man är intresserad av att köpa delar av fastigheterna Givagård 1:47 och 1:48. Givagård
1:48 ägs av kommunen och är en obebyggd tomt mellan bilverkstaden och de tomter som
kommunen köpte 2012. Syftet för företaget är att säkra en eventuell framtida expansion och
utveckling. I brevet nämner företaget också att man anser att resterande del av dessa
grannfastigheter är mycket lämpade för att iordningställa som grön/parkområde och eventuellt
en ny marknadsplats.
Kommunledningskontoret har även diskuterat ärendet med samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret har vid ett tidigare tillfälle varit i kontakt med två hustillverkare
för att undersöka hur intresset för en eventuell byggnation på de aktuella tomterna ser ut.
Båda företagen hade svarat att om man ska göra en investering i Torup måste det vara ett
mycket bra läge. Företagen som samhällsbyggnadskontoret frågade bedömde att det inte var
ett så pass bra läge eftersom tomterna ligger mellan en genomfartsled, en järnväg och en
bilverkstad.
Eftersom det finns ett intresse från Torup Bilverkstad att köpa delar av tomerna för att i ett
senare skede ev. utöka sin verksamhet och det inte har funnits intresse från byggföretag
tidigare föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 september 2016 att bordlägga ärendet tills
dess att detaljplanen för marknadsplatsen i Torup antagits. Detaljplanen för marknadsplatsen i
Torup är nu antagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
42 / 72

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 43

Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret har kompletterat ärendet med kommunstyrelsens beslut rörande
försäljning av mark Torup, angivet i underlaget, i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut.
Handlingar i ärendet











§80 KS Svar på motion byggnation Torup
§81 KSAU Svar på motion byggnation Torup
§226 KSAU Motionssvar byggnation Torup
Tjänsteskrivelse Svar på motion byggnation i Torup
§109 KF Antagande av detaljplan Givagård 1:27 Marknadsplatsen Torup
§128 KS Försäljning av mark - Givagård 1_48 Torup
Motion byggnation Torup
§21 KF Inkomna motioner
§108 KSAU Motion byggnation Torup

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§62

Svar på motion avsätta medel för sjösättningsramper
(2017 KS0273)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Johan Edenholm (KV) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska avsätta medel
för att anlägga 20 sjösättningsplatser i kommunen. I motionen föreslås markägare och
fiskevårdsområdesföreningar kan ansöka om att få anlägga sjösättningsplatser, men med
kravet att allmänheten får tillgång till rampen och att sjön/fiskevårdsområdet är anslutet till ett
system för försäljning av fiskekort via internet. I motionen föreslås också att kommunen ska
bistå med hjälp vid utformning av bygglov och eventuella tillståndsansökningar samt stå för
eventuella kostnader för bygglov och andra tillstånd. Enligt motionen ska det inte åligga
kommunen att sköta underhållet av sjösättningsplatserna, utan det ska göras av den som
ansöker om platsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 22 augusti 2017 samhällsbyggnadsnämnden och
arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till motionen.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till positiva
effekter ur turism-, fritids- och folkhälsosynpunkt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte avsätta medel för
sjösättningsramper. Med stöd av 2 kap 2 § kommunallagen ska kommuner och landsting
behandla sina medlemmar lika, likabehandlingsprincipen, om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Samhällsbyggnadsnämnden kan inte gynna den enskildes intressen, med hjälp
vid utformning av bygglov och eventuella tillståndsansökningar samt stå för eventuella
kostnader för bygglov och andra tillstånd. Eftersom att samhällsbyggnadskontoret föreslår att
avslå andra att-satsen innebär detta att motionen föreslås avslås i sin helhet.
Handlingar i ärendet









§81 KS Svar på motion - avsätta medel för sjösättningsramper
§82 KSAU Svar på motion - avsätta medel för sjösättningsramper
§111 SBN Motion - Avsätta medel för sjösättningsramper
§91 ANN Svar på motion ang. medel till sjösättningsramper
Tjänsteskrivelse Svar på motion ang. medel till sjösättningsramper
Motion - avsätta medel för sjösättningsramper
§112 KF Inkomna motioner

Justerandes sign
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§215 KSAU Motion - avsätta medel för sjösättningsramper

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
I debatten yttrar sig
Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) och Malin Thydén-Kärrman (S)
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om avslag till motionen mot Anna Roos
bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Anna Roos (C) och Lennart Ohlsson (C) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§63

Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens
förskolor
(2017 KS0225)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om införande av syskonförtur på förskolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att avslå motionen.
Handlingar i ärendet








§82 KS Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
§83 KSAU Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
Tjänsteskrivelse Motion om att införa syskonförtur på kommunens förskolor
Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
§112 KF Inkomna motioner
§217 KSAU Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C)
Yrkande
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från Stina Isaksson m.fl.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt yrkande från Stina Isaksson m.fl. röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 22 JA-röster och 19 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till
protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD) ,
Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Bo Larsson (M), Desirée Hultberg (M), Anna
Roos (C), Lennart Erlandsson (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart
Ohlsson (C), Anwar Hassan (C) reservarar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från Stina
Isaksson m.fl.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare
(2017 KS0353)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att berörd nämnd ska ges i uppdrag att
undersöka möjligheten för kommunen att anställa dagbarnvårdare och sedan om det är möjligt
anställa dagbarnvårdare i kommunens regi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar på motionen. Barn- och ungdomskontoret föreslår att bifalla motionen.
Handlingar i ärendet









§83 KS Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare
§84 KSAU Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare
§145 BUN Motion angående att anställa dagbarnvårdare
Tjänsteskrivelse Motion angående att anställa dagbarnvårdare
Motion angående att anställa dagbarnvårdare
§136 KF Inkomna motioner
§297 KSAU Motion angående att anställa dagbarnvårdare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Jäv
Tommy Edenholm anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Gunilla
Magnusson (KV) går in som tjänstgörande.
I debatten yttrar sig
Katrin Karlsson (S), Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C) och Katrin Karlsson (S)
Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Malin Svan (C) yrkar bifall till motionen.
Katrin Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot bifallsyrkandet från Stina
Isaksson och Malin Svan. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons och Malins Svans yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 22 JA-röster och 19 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga
till protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD) ,
Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Bo Larsson (M), Desirée Hultberg (M), Anna
Roos (C), Lennart Erlandsson (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart
Ohlsson (C), Anwar Hassan (C) och Bo Ericsson (C) reservarar sig mot beslutet till förmån
för yrkandet från Stina Isaksson m.fl.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§65

Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
(2018 KS0099)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska uppmanna
skolorna att ha skolavslutningar i kyrkor samt att kommunen vid behov är behjälplig vad
gäller administrering och liknande för att skolavslutningarna så enkelt som möjligt ska kunna
genomföras i kyrkor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar till motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att avslå motionen med
motiveringen:
När det gäller om, hur och var skolavslutningar arrangeras är upp till varje enskild rektor att
besluta om. Det är denne som är verksamhetsansvarig och planerar sin verksamhet utifrån
sina förutsättningar och sin organisation.
Handlingar i ärendet









§84 KS Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
§85 KSAU Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
§58 BUN Remiss från KSAU: Motion angående skolavslutning i kyrkan
Tjänsteskrivelse svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
Motion angående skolavslutning i kyrkan
§15 KF Inkomna motioner
§66 KSAU Motion angående skolavslutning i kyrkan - på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD) och Malin Hedin (S)
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD) ,
Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Bo Larsson (M) och Desirée Hultberg
(M) reservarar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från Stina Isaksson.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Svar på motion angående en kostpolicy för barnens bästa
(2017 KS0258)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att revidera kommunens kostpolicy genom
att ta bort kravet på ekologiskt. Stina Isaksson föreslår också i motionen att kommunen ska ta
bort de så kallade helvegetariska dagarna i skolan och förskolan.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag på svar på motionen och föreslår att
motionen avslås.
Handlingar i ärendet








§85 KS Svar på motion angående en kostpolicy för barnens bästa
§7 KSAU Svar på motion angående en kostpolicy för barnens bästa
§106 SBN Motion - Kostpolicy för barnens bästa
Motion angående en kostpolicy för barnens bästa
§112 KF Inkomna motioner
§216 KSAU Motion angående en kostpolicy för barnens bästa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Julia Kabell (V), Malin
Thydén-Kärrman (S)
Yrkande
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson yrkar bifall till motionen.
Anna Roos (C) yrkar bifall till första att-satsen.
Julia Kabell (V), Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår motionens första att-sats
och finner att kommunfullmäktige avslår att-satsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD) ,
Bo-Gunnar Åkesson (M), Bo Larsson (M), Desirée Hultberg (M), Anna Roos (C), Lennart
Erlandsson (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Anwar
Hassan (C) och Bo Ericsson (C) reserverar sig mot beslutet om första att-satsen till förmån för
yrkandena från Stina Isaksson, Bo-Gunnar Åkesson och Anna Roos.
Beslutsgång
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår motionens andra att-sats
och finner att kommunfullmäktige avslår att-satsen.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD) ,
Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig mot beslutet om andra att-satsen till förmån för
yrkandena från Stina Isaksson och Bo-Gunnar Åkesson.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§67

Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
(2018 KS0459)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Den 18 december 2018 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- Kommunen årligen i Hylte kommun upprättar ett dokument vid namn ”Ekonomiskt bokslut
för asylinvandring”.
Handlingar i ärendet







§54 KS Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
§45 KSAU Motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen, på remiss
Motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
§10 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse - Motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen, på
remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C)
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) och Mihaly Thormann
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från Stina Isaksson.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
55 / 72

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 56

Kommunfullmäktige
§68

Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
(2018 KS0466)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Den 20 december 2018 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun skyndsamt kontaktar Halmstads kommun för att se om erbjudandet att få
förvalta en bandvagn kvarstår och att Hylte kommun i så fall accepterar erbjudandet.
Handlingar i ärendet







§55 KS Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
§46 KSAU Motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn, på remiss
Motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
§10 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse - Motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn, på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S) och Bo Ericsson (C)
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till KS.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från Stina Isaksson.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den som röstar enligt yrkande från Stina Isaksson röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 23 JA-röster, 14 NEJ-röster och 4 som avstod från att rösta finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD),
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Bo Larsson (M), Desirée Hultberg (M), Lennart
Erlandsson (C) och Bo Ericsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från
Stina Isaksson.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§69

Svar på motion Rättviksmodellen
(2019 KS0123)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet

Det har inkommit en motion från Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson
(M) och Rolf Näslund (M). Motionen föreslår att:
- vi undersöker förutsättningarna för att införa ”Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn” i Hylte
kommun.
Handlingar i ärendet







§56 KS Svar på motion Rättviksmodellen
§54 KSAU Motion Rättviksmodellen, på remiss
Motion -Rättviksmodellen undertecknad
§10 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse - Motion rättviksmodellen, på remiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Tillväxtutskottet
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
58 / 72

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 59

Kommunfullmäktige
§70

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

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.
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.
Ronny Löfquist har lämnat in ett svar på interpellationen.
Handlingar i ärendet





§34 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - handlingsplan barn som
förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående handlingsplan kring barn
som förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte.
Svar på interpellation angående handlingsplan rörande barn som förts utomlands och
riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte

I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Ronny Löfquist (S)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§71

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Moskén i
Hylte
(2019 KS0289)
Beslut

Kommunfullmäktige anser att interpellationen anser besvarad.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation om vilken kännedom kommunen har om
islamistiska extremister i kommunen och hur kommunen arbetar för att stävja islamistiska
extremister och eventuella rekryteringar som sker till olika terrororganisationer bland både
vuxna och ungdomar.
Ronny Löfquist (S) har lämnat in ett svar på interpellationen.

Handlingar i ärendet




Interpellation till KS ordförande angående Moskén i Hylte
Svar på interpellation angående islamistiska extremister i Hylte kommun

I debatten yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§72

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och
brev ställda till politiker
(2019 KS0308)
Beslut

Interpellationen tas emot och lämnas över till kommunstyrelsens ordförande.
Beskrivning av ärendet

Malin Svan (C) har lämnat in en interpellation som är ställd till kommunstyrelsens
ordförande. I interpellationen ställs frågor om det finns någon policy i kommunen kring hur
brev och skrivelser från medborgare, anställd och förening som är ställda till politiker till
nämnder förmedlas till berörda politiker. I interpellationen ställs också frågan om
kommunstyrelsens ordförande som ansvarig för information- och kanslienheten anser att det
är korrekt hanterat att medborgare som söker dialog med politiker inte når fram?
Handlingar i ärendet



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda till
politiker

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande (protokollsutdrag + interpellation)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§73

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av
handlingar
(2019 KS0309)
Beslut

Interpellationen tas emot och lämnas över till kommunstyrelsens ordförande.
Beskrivning av ärendet

Malin Svan (C) har skickat in en interpellation som är ställd till kommunstyrelsens
ordförande. I interpellationen ställs frågan om Hylte kommun uppfyller offentlighetsprincipen
och tryckfrihetsförordningen gällande handläggning av utlämnande av handlingar.
Handlingar i ärendet



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande (protokollsutdrag + interpellation)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§74

Avsägelser
(2019 KS0014)
Beslut

Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen från X X och befriar henne från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län.
Beskrivning av ärendet

Det har kommit en avsägelse vid dagens sammanträde.
Handlingar i ärendet



Avsägelse KF

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Hallands län
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§75

Fyllnadsval
(2019 KS0015)

Kommunfullmäktige behöver inte göra några fyllnadsval vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
64 / 72

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

sid 65

Kommunfullmäktige
§76

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 4 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om tydligt ställningstagande mot återvändande
IS-terrorister 4 april 2019.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om den ökande psykiska ohälsan bland barn och
unga 23 april 2019.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om utökning av befintlig skolgård och parkering
på Rydöbruks skola 2 maj 2019.
Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion om att minska spridning av mikroplaster
2 maj 2019.
Handlingar i ärendet






Motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-terrorister (SD) 201904-04
Motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga (SD) 2019-04-23
Motion Utöka befintlig skolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering
Motion Minska spridning av mikroplaster

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§77

Övriga ärenden
(2019 KS0012)
Beskrivning av ärendet

Enkel fråga om järnvägskorsning i Torup
Stina Isaksson (SD) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin
Thydén-Kärrman (S) om kommunen försöker påverka Trafikverket för en säker
järnvägsövergång på Kvarnvägen i Torup?
Malin Thydén-Kärrman (S) besvarar Stina Isakssons fråga på sammanträdet. Nämnden är
överens om att det är en trafikfarlig väg och försöker påverka Trafikverket.
Enkel fråga om skolskjuts på grund av farlig skolväg
Stina Isaksson (SD) ställer en enkel fråga till Maria Hedin (S) om kommunen har tänkt bevilja
de skolbarn som behöver korsa järnvägskorsningen på Kvarnvägen i Torup skolskjuts på
grund utav en farlig skolväg?
Maria Hedin (S) svarar att hon kan inte svara på om det har kommit in några ansökningar,
men skulle de komma in handläggs de som andra ansökningar.
Enkel fråga om skolskjutsutredning
Stina Isaksson (SD) har ställt en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria H
(S) om det finns någon pågående utredning av skolvägarna i Hylte kommun, för vad som
anses vara en säker skolväg? Stina Isaksson (SD) frågar också om det finns någon tanke på att
minska ned antalet km som barnen tvingas gå till och från skola/bostad eller bostad/hållplats.
Maria Hedin (S) besvarar Stina Isakssons fråga på sammanträdet. Frågan har varit uppe i
nämnden, och det finns ett förslag om ändring av skolskjutsriktlinjer.

Handlingar i ärendet




Enkel fråga till Barn- och ungdomsnämndens ordförande angående avstånd bostad skol
Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §63
Ärende:

Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor, 2017 KS0225

Omröstningslista(or)

Bifall eller avslag till motion om syskonförtur
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Rolf Näslund (M), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Thomas Johansson (SD), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Göran Edberg (S), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Alexander Engman (L), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Mihaly Thorman (SD), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Bo Larsson (M), ersättare
Anwar Hassan (C), ersättare
Lennart Erlandsson (C), ersättare
Lars Sundberg (S), ersättare
Monika Albrecht (S), ersättare
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Martin Isaksson (SD), ersättare

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare
Resultat

22

X
19

0
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Omröstningslista: §64
Ärende:

Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare, 2017 KS0353

Omröstningslista(or)

Bifall eller avslag till motion om dagbarnvårdare
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Rolf Näslund (M), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Thomas Johansson (SD), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Göran Edberg (S), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Alexander Engman (L), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Mihaly Thorman (SD), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Bo Larsson (M), ersättare
Anwar Hassan (C), ersättare
Lennart Erlandsson (C), ersättare
Lars Sundberg (S), ersättare
Monika Albrecht (S), ersättare
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Martin Isaksson (SD), ersättare

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare
Resultat

22

X
19

0
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Omröstningslista: §68
Ärende:

Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn, 2018 KS0466

Omröstningslista(or)

Bifall eller avslag till motion om bandvagn
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Rolf Näslund (M), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Thomas Johansson (SD), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Göran Edberg (S), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Alexander Engman (L), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Mihaly Thorman (SD), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Bo Larsson (M), ersättare
Anwar Hassan (C), ersättare
Lennart Erlandsson (C), ersättare
Lars Sundberg (S), ersättare
Monika Albrecht (S), ersättare
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare
Jonny Wester (V), ersättare
Martin Isaksson (SD), ersättare
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare
Resultat

23

X
14

4
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