MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-25

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

Klicka på denna ruta så kommer du
till KF kallelser.

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:30

Beslutande ledamöter

Lennart Ohlsson (C) (ordförande) (§103-§106, ledamot §107-§127), Micael
Arnström (S) (ordförande §107-§127), Krister Mattsson (S), Desirée Hultberg
(M) ersätter Christer Johansson (M), Ronny Löfquist (S), Johan Fahlen (S),
Maria Hedin (S), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C), Bengt-Åke Torhall
(L), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Marie-Louice Lindström (S), Gunnel
Johansson (S), Birgitta Årzen (S), Bo Larsson (M) ersätter Nina Regnér (M),
Håkan Bengtsson (C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Monica Grönroos
(SD), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S), Malin Svan (C),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Alexander Engman (L), Malin Thydén-Kärrman (S),
Roger Andersson (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Abdiasiis Dahir (S), Bo
Wahlen (V), Andreas Algerbo (C), Göran Edberg (S), Jari Brinkell (S), Kerstin
Alexén (SD), Martina Philip Carlsson (C), Mihaly Thorman (SD), Johnny
Winther (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD), Lirim Mazreku
(KV), Rolf Näslund (M), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunilla Magnusson (KV)
Rune Gunnarsson (S)
Hanna Arvidsson (S)
Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Maj Brodin Johansson (C)

Övriga närvarande

Anna Hedqvist (kommunjurist)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Erik Karlsson (C) (ordförande revisionen) §108

Utses att justera

Ronny Löfquist (S)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Lennart Ohlsson (C) §103-§106

……………………………………….
Micael Arnström (S) §107-§127

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-10-25

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Kommunhuset

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kommunfullmäktige
Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2018-10-26

Protokollet omfattar

§§103-127

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

ÄRENDELISTA
§103

Val av justerare

§104

Godkännande av ärendelista

§105

Valteknisk samverkan

§106

Val av fullmäktiges presidium

§107

Val av valberedning

§108

Information Revisorerna

§109

Meddelanden

§110

Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige

§111

Annonsering kommunfullmäktige 2019

§112

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Delårsbokslut

§113

Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland

§114

Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i Nämnden för överförmyndare i samverkan

§115

Greater Copenhagen & Skåne Committee

§116

Svar på motion angående antimobbningsprogram

§117

Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan

§118

Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad
polisnärvaro samt ordningsvakter

§119

Svar på motion angående integrationsplikt

§120

Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet

§121

Revidering Riktlinje mot kränkande särbehandling

§122

Inkomna motioner

§123

Avsägelser - ersättare i kommunfullmäktige

§124

Avsägelser - ledamot i kommunfullmäktige

§125

Fyllnadsval

§126

Nya ärenden

§127

Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§103

Val av justerare
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ronny Löfquist (S) och Bo-Gunnar Åkesson (M) att justera
protokollet tillsammans med ordförandena.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2018-10-25

Kommunfullmäktige

§104

Godkännande av ärendelista
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2018-10-25

Kommunfullmäktige

§105

Valteknisk samverkan
(2018 KS0368)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ronny Löfquist (S) meddelar att S, L, KV och V har kommit överens om en valteknisk
samverkan under namnet Framtid Hylte 2.0.
Anna Roos (C) meddelar att C och M har kommit överens om en valteknisk samverkan under
namnet C och M i samverkan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

§106

Val av fullmäktiges presidium
(2018 KS0369)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14 Micael Arnström
(S) till ordförande, Krister Mattsson (S) till förste vice ordförande och Bo-Gunnar Åkesson
(M) till andre vice ordförande.

Yrkande 1
Ronny Löfquist (S) yrkar att Micael Arnström (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 2
Ronny Löfquist (S) yrkar att Krister Mattsson (S) väljs till kommunfullmäktiges förste vice
ordförande.

Belsutgång 2
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 3
Anna Roos (C) yrkar att Bo-Gunnar Åkesson (M) väljs till kommunfullmäktiges andre vice
ordförande.

Belsutgång 3
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

§107

Val av valberedning
(2018 KS0370)

Beslut
Till ledamöter och ersättare i valberedningen väljs för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-1014 följande personer:
Ledamöter
Göran Edberg (S)
Tommy Edenholm (KV)
Bengt-Åke Torhall (L)
Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C)
Stina Isaksson (SD)
Bo-Gunnar Åkesson (M)
Ersättare
Maria Johansson Arnström (S)
Gunilla Magnusson (KV)
Alexander Engman (L)
Lisa Mogren (V)
Malin Svan (C)
Ewa Gunnarsson (SD)
Desirée Hultberg (M)
Till ordförande väljs Göran Edberg (S), till vice ordförande väljs Lennart Ohlsson (C).

Val av ledamöter och ersättare
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att Göran Edberg väljs till ledamot och Maria Johansson Arnström
till ersättare, att Tommy Edenholm väljs till ledamot och Gunilla Magnusson till ersättare, att
Bengt-Åke Thorhall väljs till ledamot och Alexander Engman till ersättare och att Bo Wahlén
väljs till ledamot och Lisa Mogren till ersättare.
Anna Roos (C) yrkar att Lennart Ohlsson väljs till ledamot och Malin Svan till ersättare.
Stina Isaksson (SD) yrkar att Stina Isaksson väljs till ledamot och Ewa Gunnarsson till
ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att Bo-Gunnar Åkesson väljs till ledamot och Desirée
Hultberg till ersättare.

Val av ordförande och vice ordförande
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att Göran Edberg väljs till ordförande i valberedningen.
Anna Roos (C) yrkar att Lennart Ohlsson väljs till vice ordförande i valberedningen.

Beslutsgång
Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

§108

Information Revisorerna
(2018 KS0017)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har tagit emot ett svar på missiv om granskning av arbetsmiljö från
kommunstyrelsen, vilket nu ska behandlas av revisionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

§109

Meddelanden
(2018 KS0008)

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





Svar på missiv granskning arbetsmiljö, efter KS beslut
§191 KS Svar på missiv Granskning av arbetsmiljö inklusive brandskydd i Hylte
kommun
Ny organisation Överförmyndare i samverkan, Halmstads kommun
Protokoll Hyltebostäder 2018-09-05

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
11 / 42

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-25

Kommunfullmäktige

§110

Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige
(2018 KS0306)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar för 2019:
14 februari
14 mars
2 maj
18 juni
26 september
24 oktober
28 november
Sammanträdestiderna får ändras om ärendelistan fordrar det.
Platsen för sammanträdet meddelas i kallelsen.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige
§184 KS Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse
§244 KSAU Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige och kommunstyrelse
KS - KF Kalender 2019

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§111

Annonsering kommunfullmäktige 2019
(2018 KS0392)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden 2019 ska kungöras i
Hallandsposten samt på kommunens webbplats.
Kungörelsen i Hallandsposten ska innehålla datum, klockslag, plats och ärendelista. Av
kungörelsen i Hallandsposten ska det framgå att handlingarna finns tillgängliga i kommunens
kontaktcenter, samt på kommunens webbplats.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ställning till hur kungörelser av fullmäktiges sammanträde
ska annonseras under 2019.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13 / 42

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-25

Kommunfullmäktige

§112

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Delårsbokslut
(2018 KS0002)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2018.

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 och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer
för verksamheterna är uppfyllda.
2018 är tredje året med kommunens styrmodell och det flesta av kommunfullmäktiges
nyckeltal kopplat mot verksamheterna mäts fortfarande mestadels under hösten, vilket innebär
att en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning är svår att få till men visar för
delårsbokslutet på ej uppfyllt.
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till -3,5
% vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,2 % vid årets slut. Därmed uppnår
kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.
Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 35,1 % vid delårsbokslutet och förväntas
hamna på 37,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och
året.
Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -5,6 % vid
delårsbokslutet och förväntas hamna på -3,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte
accepterad nivå för perioden och året.
Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid
delårsbokslutet och förväntas hamna på 100 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen
accepterad nivå för perioden och för året.
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60
%) uppgår till 51,4 % vid delåret och förväntas hamna på 47,1 % vid årets slut. Därmed
uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.

Handlingar i ärendet




§186 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
§248 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
Delårsbokslut Hylte kommun 2018 (2018-10-05)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige




Granskning delårsrapport Hylte kommun 2018, revisionen
Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2018-10-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut
för 2018.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en redaktionell
ändring att ändra andelen elever årskurs 9 som behöriga till ett yrkesprogram till den korrekta
siffran som behandlats i barn- och ungdomsnämnden, 76,3%.
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt lämnar ett
särskild röstförklaring från moderaterna till protokollet, se nedan.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns
delårsbokslut för 2018. Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Maria Hedins yrkande om redaktionell
ändring. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Särskild röstförklaring, Moderaterna
M- gruppen godkänner delårsbokslutet dock med stor tveksamhet vad gäller BUN:s
Delårsbokslut och prognos:
BUN prognostiserar ett budgetunderskott på 21 miljoner. Vad vi vet är detta det största
budgetunderskott en enskild nämnd presenterat i kommunens historia under ett år.
Signaler att ett underskott var hotande nära saknades inte och redan i början av året fanns
tydliga tecken på att nämnden ekonomiskt och delvis även verksamhetsmässigt befann sig i en
djup kris. Oppositionen föreslog vid flera tillfällen olika åtgärder för att möta det hotande
underskottet, bl a att lyfta frågan till kommunfullmäktige där det rätteligen hör hemma. Alla
förslag blev nedröstade av majoriteten i Framtid Hylte och ingenting gjordes och nu skall ett
åtgärdsprogram presenteras i november – alldeles för sent enligt vår åsikt.
Eftersom inget finns att göra utan bara konstatera faktum röstar vi för ett godkännande av
delårsbokslut och prognos.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

BUN:s ekonomi kan bli den tuva som stjälper Hylte kommuns ekonomi. Det politiska ansvaret
härför åvilar helt majoriteten Framtid Hylte.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§113

Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i
Halland
(2018 KS0290)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av förbundsordning för
Samordningsförbundet i Halland.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun är medlem i samordningsförbundet tillsammans med de övriga halländska
kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Halland.
Samordningsförbundets ändamål är att inom medlemmarnas geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan medlemmar.
Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland föreslår en revidering av förbundsordningen
som antogs i november 2011. Ändringen avser § 5.
Styrelsen för samordningsförbundet anser att det inte är till gagn för verksamhetens
långsiktighet och kontinuitet att varje år utse en ny ordförande. Styrelsen föreslår att
möjligheten att varje år utse lämplig ordförande ägs inom styrelsen. På så sätt kan stabilitet
både under mandatperiod och i skiften mellan mandatperioder bibehållas.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av
förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland

Handlingar i ärendet






§165 KS Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
§216 KSAU Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
Tjänsteskrivelse - Remiss ändring av förbundsordning Samordningsförbundet Halland
Revidering av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av
förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Halland
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§114

Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i Nämnden för
överförmyndare i samverkan
(2018 KS0331)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om gemensam
överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner, samt
reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms
kommuner.

Beskrivning av ärendet
Båstads kommun har skickat in en förfrågan till Nämnden för överförmyndare i samverkan –
Halmstad, Hylte, Laholm, om att ingå i den gemensamma nämnden och organisationen.
Nämnden för överförmyndare i samverkan är positiv till utökad samverkan och har den 28
augusti 2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om
gemensam överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner samt
reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms
kommuner.
Ägarsamrådet, bestående av samverkanskommunernas kommunstyrelseordförande och
kommunchefer, är positiva till utökad samverkan. Även överförmyndarkansliet är positivt till
en utökning av verksamheten under förutsättning att ytterligare en heltidsanställd handläggare
anställs.
Utökad samverkan ska inte resultera i ökade kostnader för nuvarande samverkanskommuner.
Inför utökad samverkan med Båstads kommun behöver nuvarande samverksavtal uppdateras
på så sätt att Båstads kommun läggs in i avtalet. Motsvarande ändring behöver göras i
reglementet.
Förutsättningen för en utökad gemensam överförmyndarnämnd, där även Båstads kommun
ingår, är att kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner Halmstad, Hylte och
Laholm godkänner samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd samt reglemente.
Det nya samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter tidigare
samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd mellan parterna. Nämnden benämns
Nämnden för överförmyndare i samverkan.
Om Båstads kommun inte ansluter sig till samverkan gäller rådande reglemente och
samverkansavtal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet









§182 KS Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för överförmyndare i
samverkan
§243 KSAU Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för
överförmyndare i samverkan
Tjänsteskrivelse - Förfrågan från Båstad kommun om att ingå i nämnden för
överförmyndare i samverkan
Förslag till ny organisation för nämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad,
Hylte, Laholm
Protokollsutdrag Båstad kommun beslut om att ingå i nämnden för överförmyndare i
samverkan
Protokollsutdrag nämnden för överförmyndare i samverkan, förslag till ny
organisation för nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och
Laholms kommuner
Preliminär budget 2019 samverkan överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om
gemensam överförmyndarnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner,
samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och
Laholms kommuner.

Beslutet skickas till
Överförmyndare i samverkan
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§115

Greater Copenhagen & Skåne Committee
(2018 KS0292)

Beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker att Region Halland blir medlem i Greater Copenhagen &
Skåne Committee.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har tillsammans med de övriga halländska kommunerna och Region Halland
blivit inbjudna till medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committe.
Greater Copenhagen & Skåne Committe är ett politiskt samarbete inom det geografiska
området. Som ett led i att synliggöra Hallands styrkor och attraktivitet samt att ytterligare
förbättra förutsättningarna för utveckling och samarbete förslås att Region Halland och de
halländska kommunerna blir medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee från
den 1 januari 2019.
Greater Copenhagen & Skåne Committe betecknas av samarbete inom huvudområdena:
internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete. I Greater
Copenhagen & Skåne Committe uppdrag ingår att;
- Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
- Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och talanger.
- Arbeta för en integrerad och hållbar region, inklusive en sammanhängande
arbetsmarknad och arbeta för att påverka de lagstiftningar och gränshinder som anses
vara hinder för tillväxt.
- Inrätta gemensamma näringslivsinsatser
- Stötta den gemensamma marknadsföringen av "Greater Copenhagen"
Region Halland kommer att betala den årliga medlemsavgiften som för närvarande är 500 000
Dkr/år. Medlemskapet i sig innebär ingen kostnad för kommunerna och heller inga
förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bli medlem i Greater
Copenhagen & Skåne Committe.

Handlingar i ärendet





§166 KS Greater Copenhagen & Skåne Committee
§217 KSAU Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee
Tjänsteskrivelse - Medlemskap i Greater Copenhagen och Skåne Committee
Skrivelse till Kommunstyrelsen angående Greater Copenhagen & Skåne Committee

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne
Committe. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa beslutet.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunfullmäktige tillstyrker att Region Halland blir medlem i
Greater Copenhagen & Skåne Committee.
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Ronny Löfquist (S) yrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Ronny Löfquists yrkande mot Stina Isakssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Monica Grönroos (SD), Thomas Johansson (SD),
Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thorman (SD) och Martin Isaksson
(SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Region Halland
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§116

Svar på motion angående antimobbningsprogram
(2018 KS0100)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående antimobbingsprogram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Svaret var inlämnat till kommunledningskontoret innan den 29 juni
2018.
I motionen föreslås att:
- Hylte kommun ser över de likabehandlingsplaner som beskriver hur respektive skola i
kommunen ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.
- Genomför en undersökning av hur väl planen fungerar,
- samt använder sig av ett antimobbningsprogram mot mobbning som ska vara
forskningsbaserat eller dokumenterat fungerande i sitt utformande av
likabehandlingsplaner som beskriver hur respektive skola i kommunen ska arbeta för att
förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan. Den mest kända och
välrenommerade metoden i Norden har utarbetats av den svenske professorn Dan
Olwaeus i Bergen, välkänd över hela världen samt att medel till detta ska sökas hos
Skolverket.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Handlingar i ärendet










§185 KS Svar på motion angående antimobbningsprogram
§247 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram
§73 BUN Remiss från KSAU: Motion angående antimobbningsprogram
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Motion angående antimobbingprogram.
Svar på remiss motion angående antimobbingprogram
Motion angående antimobbningsprogram
§15 KF Inkomna motioner
§67 KSAU Motion angående antimobbningsprogram - på remiss
§208 KSAU Svar på motion angående antimobbningsprogram

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA
- Den som bifaller Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 33 JA-röster och 8 NEJ-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet finns som
bilaga till protokollet.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Monica Grönroos (SD), Thomas Johansson (SD),
Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thorman (SD) och Martin Isaksson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §116
Ärende:

Svar på motion angående antimobbningsprogram, 2018 KS0100

Omröstningslista(or)

Svar på motion antimobbingprogram
Ledamot

Ja

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

X
X
X
X
X
X
X
X
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
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Rolf Näslund (M), ledamot
Martin Isaksson (SD), ersättare
Resultat

X
34

X
8

0
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§117

Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
(2018 KS0101)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan.
Kommunfullmäktige föreslås besluta;
-Att återkomma till kommunfullmäktige med en omarbetad skolplan som stärker de
funktionshindrades rätt till stöd i enlighet med skollagens krav att det inte krävs diagnos
för att få rätt till stöd.
- Att yngre elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt till det på fritids.
- Att de elever som har behov för det ska ha möjlighet till ett eget utrymme/rum där
man kan gå undan och arbeta ifred.
-Att större fokus läggs på att utbilda pedagoger/stödpersonal för att få den
specialkompetens som behövs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Handlingar i ärendet








§161 KS Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
§209 KSAU Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
§70 BUN Remiss från KSAU: Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i
skolan
Ärendebeskrivning Svar på Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
§15 KF Inkomna motioner
§68 KSAU Motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§118

Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet
om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter
(2017 KS0456)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion som har följande att-satser:
- Kommunen ska verka för att polisen snarast inrättar lokala och stationära poliser i
Hylte kommun.
- Kommunen stödjer den polisära verksamheten genom att subventionera
poliskontorslokalerna.
- Kommunen inför ordningsvakter i alla kommundelar och att man hittar lämpliga
lokaler för dessa, gärna i samverkan med annan befintlig och lämplig verksamhet.
- Kommunen inför ordningsvakter på Örnaskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på
svar på första och tredje att-satsen. Kommunledningskontoret förslag på svar finns i
ärendebeskrivningen. Kontoret föreslår ett avslag på båda punkterna.
Bostadstiftelsen Hyltebostäder fick i uppdrag att svara på andra att-satsen. Förslag på svar
finns i Hyltebostäders protokollsutdrag. Stiftelsen föreslår ett avslag.
Barn- och ungdomsnämnden fick i uppdrag att svara på fjärde att-satsen. Förslag på svar finns
i Barn- och ungdomsnämndens protokollsutdrag. Nämnden föreslår ett avslag.

Handlingar i ärendet








§162 KS Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en
ökad polisnärvaro samt ordningsvakter.
§210 KSAU Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en
ökad polisnärvaro samt ordningsvakter.
Tjänsteskrivelse - Svar på motion: Uppvaktande av polismyndighet för fler poliser
Ärendebeskrivning - Ökad polisnärvaro och ordningsvakter
Protokoll Hyltebostäder 2018-04-18
§38 BUN Remiss från KSAU: Motion angående att uppvakta beslutande
polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter
Ärendebeskrivning svar på Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet
om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro
samt ordningsvakter.
§192 KF Inkomna motioner
§19 KSAU Motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad
polisnärvaro samt ordningsvakter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till fjärde att-satsen i motionen.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut på första, andra och tredje att-satsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut på fjärde att-satsen mot Stina
Isakssons yrkande om bifall på fjärde att-satsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA
- Den som bifaller Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 33 JA-röster och 8 NEJ-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut på fjärde att-satsen.
Omröstningsresultatet finns som bilaga till protokollet.

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Monica Grönroos (SD), Thomas Johansson (SD),
Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thorman (SD) och Martin Isaksson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §118
Ärende:

Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro
samt ordningsvakter, 2017 KS0456
Omröstningslista(or)

Fjärde att-satsen ordningsvakter Örnaskolan
Ledamot

Ja

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

X
X
X
X
X
X
X
X
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
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Rolf Näslund (M), ledamot
Martin Isaksson (SD), ersättare
Resultat

X
33

X
8

0
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§119

Svar på motion angående integrationsplikt
(2018 KS0279)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunallagens
likställighetsprincip.

Beskrivning av ärendet
2018-06-18 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) om integrationsplikt. Motionen vill att
alla vuxna nyanlända i Hyltebruk, även pensionärer och föräldralediga, ska omfattas av
integrationsplikt där följande delar ingår:
-En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i
Sverige. Kursen ska avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.
-Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med
sikte på framtida arbetsliv.
-Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande
i lämplig aktivitetsinsats såsom godkänd SFI och liknande och minskas kraftigt vid ogiltig
frånvaro, samt icke godkänd kursgenomgång.
-Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att
omfatta krav på språkundervisning under föräldraledighet, då nyanlända kvinnor enligt
statistik är den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Mot denna bakgrund föreslår motionen att:
-skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Hyltebruk.

Handlingar i ärendet






§163 KS Svar på motion angående integrationsplikt
§225 KSAU Motion angående integrationsplikt - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion angående integrationsplikt, på remiss
Motion angående integrationsplikt
§79 KF Inkomna motioner 2018-06-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med
hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
32 / 42

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-25

Kommunfullmäktige

§120

Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
(2018 KS0195)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva:
- Riktlinjer för tjänstledigheter
- Samordningsansvar vid omplacering på grund av arbetsbrist

Beskrivning av ärendet
Nedan redogörs bakgrund till varför förslag lämnas om att upphäva nämnda styrdokument.
Respektive förslag till beslut riktas till den instans som fattade beslut om att anta respektive
styrdokument.
Riktlinjer för tjänstledigheter
Riktlinjen antogs 1991 med syftet att skapa ett mer enhetligt förhållningssätt till
tjänstledigheter utöver lag och avtal. Riktlinjen innehåller inte några tvingande regler utan
anger att bedömning ska göras i varje enskilt fall utifrån ett antal kriterier. Kriterierna är i ett
antal fall inaktuella i sin formulering och är samtliga fall kriterier och en bedömning som
naturligt görs i verksamheten av ansvarig chef. I aktuell delegeringsordning i kommunen
anges att närmaste chef respektive kontorschef beviljar tjänstledigheter som inte är
lagstadgade, vilket naturligt sammanfaller med ansvaret för verksamheten. Riktlinjen är
således inaktuell och överflödig.
Samordningsansvar vid omplacering på grund av arbetsbrist
Bestämmelsen antogs 2001 utifrån och gällande en specifik arbetsbristsituation och
omplaceringsskyldigheten regleras på ett tillfredsställande sätt genom Lagen om
anställningsskydd (LAS) samt nuvarande delegeringsordning (KS 3.22 - 3.32)

Handlingar i ärendet








§164 KS Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
§211 KSAU Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
Tjänstekrivelse -Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
Tjänstledigheter, riktlinjer för
Riktlinjer för tjänstledigheter mm i samband med Starta eget
Samordningsansvar vid omplacering på grund av arbetsbrist
Rekrytering när tillsvidaranställd personal önskar höjd sysselsättning, principer för

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva:
Riktlinjer för tjänstledigheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Samordningsavsvar vid omplacering på grund av arbetsbrist

Beslutet skickas till
Personalenheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§121

Revidering Riktlinje mot kränkande särbehandling
(2018 KS0298)

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att anta revideringar av Riktlinje mot kränkande särbehandling
med tillägget att uppföljning sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Kommunfullmäktige beslutar att en redaktionell ändring genomförs, där ordet policy byts ut
mot ordet riktlinje.

Beskrivning av ärendet
Efter en tillsyn av Hylte kommuns riktlinje och rutiner avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier av Diskrimineringsombudsmannen (DO) uppfyller Hylte
kommun inte kraven på riktlinjen. I den gamla riktlinjen saknades avståndstagande mot
repressalier för de som anmäler en kränkning. Personalenheten har gjort ett förtydligande av
riktlinjen.

Handlingar i ärendet





§183 KS Revidering riktlinje kränkande särbehandling
§246 KSAU Revidering riktlinje kränkande särbehandling
Tjänsteskrivelse: Revidering riktlinje kränkande särbehandling
Riktlinje mot kränkande särbehandling

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringen riktlinje av
kränkande särbehandling med tillägg att uppföljning sker i samband med delårsbokslut och
årsbokslut.

Yrkande
Katrin Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en redaktionell
ändring där ordet policy byts ut till riktlinje i dokumentet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller Katrin Karlssons yrkande om
redaktionell ändring. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Katrin Karlssons
yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§122

Inkomna motioner
(2018 KS0087)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in två motioner.
Bo-Gunnar Åkesson (M) har lämnat in en motion gällande nytt äldreboende i Unnaryd 3
oktober 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående medborgarförslag 23 oktober 2018.

Handlingar i ärendet



Motion gällande nytt äldreboende i Unnaryd 2018-10-03
Motion angående medborgarförslag 2018-10-23

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§123

Avsägelser - ersättare i kommunfullmäktige
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar N.N (KV) från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige begär omräkning hos Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
N.N (KV) har lämnat in en avsägelse för sin plats som ersättare i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet


Avsägelse ersättare Kommunens Väl.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§124

Avsägelser - ledamot i kommunfullmäktige
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar N.N (M) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige begär omräkning hos Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
N.N (M) har lämnat in en avsägelse för sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet


Avsägelse ledamot kommunfullmäktige moderaterna

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§125

Fyllnadsval
(2018 KS0016)
Det behövs inte göras några fyllnadsval vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§126

Nya ärenden
(2018 KS0018)
Inga nya ärenden har anmälts till kommunfullmäktiges sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§127

Övriga ärenden
(2018 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige anser frågorna besvarade.

Beskrivning av ärendet
Bo-Gunnar Åkesson (M) har ställt en fråga till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden:
Jag läser tämligen ofta om förstörelse i skolor med sönderslagna glasrutor mm. Jag ser med
egna ögon förstörelse av rabatter och annat ute på samhället. Men jag har inte sett någon
samlad skattning vad all denna förstörelse kostar skattebetalarna i Hylte kommun. Och då
ska man veta att mycket förstörelse drabbar privatpersoner och den blir sällan känd
Mina fråga är: vad är kostnaden för förstörelse i Hylte kommun under ett år? Och då gäller
det kommunens anläggningar.
Malin Thydén Kärrman (S) svarar att frågan är ställd till fel instans men redovisar kostnader
för skadegörelse under 2017 och 2018.
Stina Isaksson (SD) har ställt en fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till en hundrastplats med motiveringen att det inte finns
något lämpligt område inom detaljplan. Ärendet borde istället återremitteras och tas med i
planeringen nu när man planerar för byggande på Brogatan i Hyltebruk, där det bland annat
planeras för en skatepark. Området ligger både tillgängligt och centralt. När
Samhällsbyggnadsnämnden hade uppe motionen angående en hundrastplats som ärende, så
fanns inte namninsamlingen som en privatperson ordnat med i handlingarna, varför?
Anses inte det som viktigt eller relevant?
Malin Thydén Kärrman (S) svarar att en motion besvaras utifrån rådande förhållande och
informerar om hur samhällsbyggnadsnämnden arbetar med underlag till nämnden.

Handlingar i ärendet



Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande - skadegörelse
Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, hundrastplats 2018-10-23

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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