Handlingar som varit
MÖTESPROTOKOLL underlag till besluten hittar
Mötesdatum
du på kommunens webbplats.
2018-02-15
Tänk på att underlagen kan
skilja sig från det slutgiltiga
beslutet,

Kommunfullmäktige

Klicka på denna ruta för att
komma till kallelsen.

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Krister Mattsson (S) (1:e vice ordförande), Desirée Hultberg (M) (2:e vice
ordförande), Ronny Löfquist (S), Ingemar Steneteg (C), Johan Fahlen (S), Finn
Dahl (-), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C), Maria Johansson Arnström
(S), Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Marie-Louice Lindström (S),
Gunilla Magnusson (KV), Karin Åkesson (C) §§9-23, Gunnel Johansson (S),
Jerzy Golowkin (-), Monika Albrecht (S), Karl-Anders Thorsson (C), Johan
Edenholm (KV), Dorothea Nilsson (M), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S),
Monica Grönroos (SD), Wiveca Noren (SPI), Lars Sundberg (S), Lennart
Ohlsson (C), Birgit Gabrielsson (S), Katja Larsson (-), Birgitta Årzen (S), Bo
Larsson (M), Malin Svan (C), Bruno Granat (C), Birgitta Åkesson (C) §§1-8,
Alexander Engman (L), Roger Andersson (S), Malin Thydén-Kärrman (S),
Abdiasiis Dahir (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Roland Thörner (MP), Harri
Kytöharju (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Åkesson (C) §§9-23
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Bo Wahlen (V)
Gunnel Lindgren (KV)
Anders Bertilsson (SPI)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Dorotea Nilsson (M)
Marie-Louice Lindström (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2018-02-21

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Krister Mattsson

……………………………………….

Justerande

................................................
Dorotea Nilsson (M)

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

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-02-15

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Kommunhuset

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

sid 2

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§§1-23

Utdragsbestyrkande
2 / 33

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

ÄRENDELISTA
§1

Val av justerare

§2

Godkännande av ärendelista

§3

Information Revisorerna

§4

Meddelanden

§5

Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss

§6

Revidering nyckeltal

§7

Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av vändplats, Kinnared, 2017

§8

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup

§9

Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens verksamhet

§10

Köp av fastighet i Hyltebruk

§11

Interpellation Frågor om SFI

§12

Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS

§13

Interpellation friyta skola/förskola

§14

Interpellation säkerhet lekplatser

§15

Inkomna motioner

§16

Val av Huvudmän i Falkenbergs sparbank

§17

Avsägelser - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden

§18

Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige

§19

Avsägelse - ledamot i kommunstyrelsen

§20

Fyllnadsval - Barn- och ungdomsnämnden

§21

Fyllnadsval - Kommunstyrelsen

§22

Nya ärenden

§23

Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§1

Val av justerare
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Dorothea Nilsson (M) och Marie-Louice Lindström (S) att justera
protokollet tillsammans med ordförande Krister Mattsson (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 / 33

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§2

Godkännande av ärendelista
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. Under punkten Övriga ärenden tar Ronny
Löfquist upp en fråga om samtalston i Hyltepolitiken.

Beskrivning av ärendet
Ronny Löfquist meddelar att han kommer ta upp en fråga om samtalston i Hyltepolitiken
under punkten övrigt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§3

Information Revisorerna
(2018 KS0017)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kristina Johansson från revisionen informerar om en påbörjad granskning av kommunens
upphandlingsverksamhet. Granskningen är en uppföljning av en granskning som gjordes 2012
och 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6 / 33

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§4

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



Missiv Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun
Granskning av leverantörsfakturor Hylte kommun (slutlig)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7 / 33

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§5

Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss
(2017 KS0244)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya kvalitetsnivåerna för nyckeltalet "Andel
godkända elever SFI".

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktige 2017-09-14 beslutade fullmäktige att nyckeltalet för SFI skulle
återremitteras för att se över nivåerna. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att nuvarande
kvalitetsnivåer Röd: 0-20 % Gul: 21-29 % Grön: 30-100 % ändras till Röd: 0-25 % Gul: 2644 % Grön 45-100 %.

Handlingar i ärendet






§6 KS Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss
§125 KF Ändring av nyckeltal - barn- och ungdomsnämnden
§146 BUN Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI
Ärendebeskrivning Återremiss av kvalitetsnivåer för nyckeltal gällande SFI
§6 KSAU Ändring av nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden - återremiss

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§6

Revidering nyckeltal
(2017 KS0449)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar revidera nyckeltalet för kommunens webbplats, det nya
nyckeltalet blir – Kvaliteten på kommunens webbplats (%).
Kommunfullmäktige beslutar att framöver ska även de likvida medel som finns tillgängliga på
kommunens bank räknas in i nyckeltalet självfinansiering för kommunens investeringar (%).

Beskrivning av ärendet
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) - används som ett nyckeltal för att se
hur stor andel av kommunens investeringar som finansieras via egna medel vilket innebär att
ingen nyupplåning sker. I dagsläget beräknas detta nyckeltal enbart på årets resultat plus
avskrivningar i relation till investeringar men för att få en bättre bild föreslås att även de
likvida medel så finns på banken vävs in i beräkningen.
Nöjdhet för kommunens webbplats (%) - Under ett flertal år har kommunen använt SKL:s
årliga webbplatsundersökning som nyckeltal för att följa upp kvaliteten på den externa
webbplatsen. Inför 2016 aviserade SKL att undersökningen skulle genomgå stora förändringar
och kommunen valde därför att använda nyckeltal från en egen webbplatsundersökning som
genomförs vartannat år. Kommunens egen undersökning genomförs genom en så kallad popup på hylte.se där besökaren får svara på ett antal frågor om hur de upplever webbplatsen. Ett
externt företag bistår med analys och förbättringsförslag utifrån de inkomna svaren och
kommunen jämförs också med andra kommuner som genomför samma undersökning.
Förändringarna i SKL:s undersökning visade sig dock inte få någon märkbar skillnad på
resultatet. Undersökningen har utvecklats genom åren med fler frågor och var sedan tidigare
inte direkt jämförbar mellan åren. Den nya benämningen på kvalitetsnivån bör vara Kvaliteten
på kommunens webbplats (%).

Handlingar i ärendet




§243 KS Revidering nyckeltal
§357 KSAU Revidering nyckeltal
Tjänsteskrivelse - Revidering kvalitetsnivåer KF grunduppdrag

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§7

Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av
vändplats, Kinnared, 2017
(2017 KS0464)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 500 000 kr samt 100 000 kr
för kapitalkostnader för att restaurera gata och bygga en ny vändplan (enligt fastställd
detaljplan från 1992) samt utöka befintlig gatubelysning på Åvägen i Kinnared.
Finansering sker via minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär medel för asfaltering av väg- och vändplats, Åvägen
Kinnared. Enligt detaljplan ska det finnas en vändplan i anslutning till Åvägen i Kinnared.
Det finns inte någon vändplan idag och gatan är mycket dålig skick. Ett nytt företag har
etablerat sig på Åvägen. I och med den nya verksamheten kommer den tunga trafiken att öka
på Åvägen i Kinnared. Eftersom det inte finns någon vändplan på gatan idag kommer det att
bli svårt och i vissa fall omöjligt för lastbilar att vända och köra ifrån fabriken. Att lastbilarna
ska backa ut från gatan är ingen lämplig lösning.
Pris på vändplan och restaurering, bredning av Åvägen och utökning av gatubelysning på
Åvägen i Kinnared kostar 500 000 kr samt 100 000 kr i kapitalkostnader.

Handlingar i ärendet






§242 KS Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av vändplats,
Kinnared, 2017
§356 KSAU Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av vändplats,
Kinnared, 2017
§97 SBN Asfaltering av väg och byggnation av vändplats, Åvägen Kinnared
DP Karta Kinnared 521
Tjänsteskrivelse - Asfaltering av väg och byggnation av vändplats, Kinnared

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§8

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen
utmed lekplats i Torup
(2017 KS0352)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om farthinder på Ringvägen i Torup. I motionen
föreslås att en berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att uppföra
en vägbula eller någon annan typ av farthinder på Ringvägen vid lekplatsen i Torup.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag på svar på motionen och föreslår att den ska
avslås.

Handlingar i ärendet









§7 KS Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed
lekplats i Torup
§112 SBN Motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i
Torup
Motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup
Information om fartdämpande blomlådor - Låt gata blomma
Tjänsteskrivelse från SBK- - Motion angående uppförandet av farthinder på
Ringvägen utmed lekplats i Torup
§136 KF Inkomna motioner
§296 KSAU Motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats
i Torup
§8 KSAU Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed
lekplats i Torup

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar på bifall till motionen.
Alexander Engman (L) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att anse
motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

Jerzy Golowkin (-) yrkar på avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer alla tre yrkandena mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag till beslut är
huvudförslag. För att utse motförslag ställs Stina Isakssons yrkande mot Jerzy Golowkins
yrkande. Följande omröstningsordning godkänns:
- Den som röstar på Stina Isakssons yrkande röstar JA.
- Den som röstar på Jerzy Golowkins yrkande röstar NEJ.
Omröstningen genomförs och med röstsiffrorna 2 JA-röster, 1 NEJ-röst och 36st som avstod
från att rösta finner ordförande att Stina Isakssons yrkande är motförslag.
Huvudomröstningen genomförs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar på Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Med röstsifforna 36 JA-röstar, 2 NEJ-röster och 1 som avstod från att rösta finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stina Isakssons yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-02-15
Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §8
Ärende:

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup,
2017 KS0352
Omröstningslista(or)

Omröstning för att utse motförslag
Ledamot
Krister Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Ingemar Steneteg (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Finn Dahl (-), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Marie-Louice Lindström (S), ledamot
Gunilla Magnusson (KV), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Jerzy Golowkin (-), ledamot
Monika Albrecht (S), ledamot
Karl-Anders Thorsson (C), ledamot
Johan Edenholm (KV), ledamot
Dorothea Nilsson (M), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Monica Grönroos (SD), ledamot
Wiveca Noren (SPI), ledamot
Lars Sundberg (S), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Birgit Gabrielsson (S), ledamot
Katja Larsson (-), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Bo Larsson (M), ersättare
Malin Svan (C), ersättare
Bruno Granat (C), ersättare
Birgitta Åkesson (C), ersättare
Alexander Engman (L), ersättare
Roger Andersson (S), ersättare
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare
Abdiasiis Dahir (S), ersättare
Ann-Christin Wendpaap (S), ersättare
Roland Thörner (MP), ersättare
Harri Kytöharju (KV), ersättare

Ja

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
X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-02-15
Kommunfullmäktige

Resultat

2

1

36

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Krister Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Ingemar Steneteg (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Finn Dahl (-), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Marie-Louice Lindström (S), ledamot
Gunilla Magnusson (KV), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Jerzy Golowkin (-), ledamot
Monika Albrecht (S), ledamot
Karl-Anders Thorsson (C), ledamot
Johan Edenholm (KV), ledamot
Dorothea Nilsson (M), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Monica Grönroos (SD), ledamot
Wiveca Noren (SPI), ledamot
Lars Sundberg (S), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Birgit Gabrielsson (S), ledamot
Katja Larsson (-), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Bo Larsson (M), ersättare
Malin Svan (C), ersättare
Bruno Granat (C), ersättare
Birgitta Åkesson (C), ersättare
Alexander Engman (L), ersättare
Roger Andersson (S), ersättare
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare
Abdiasiis Dahir (S), ersättare
Ann-Christin Wendpaap (S), ersättare
Roland Thörner (MP), ersättare
Harri Kytöharju (KV), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Huvudomröstning

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
36

2

1
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Kommunfullmäktige

§9

Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför
ekonomienhetens verksamhet
(2018 KS0055)

Beslut
Ärendet återremitteras för att förtydliga vad som avses med timdebitering inom enhetens
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten utför ibland konsultinsatser som bör debiteras. Det handlar om
konsultinsatser både inom och utanför enhetens ordinarie verksamhet. Insatsen som krävs i de
olika fallen kan vara olika men utgångspunkten bör vara densamma oavsett vad det gäller för
konsultinsats. När det gäller en konsultinsats inom ordinarie verksamhet beräknas timma för
timma. Ett exempel är förvaltning av donationsfonderna. När det gäller debitering av insatser
utanför ordinarie verksamhet debiteras en timmas förberedelsetid per debiterad timma. Här är
ett exempel konsultinsatser för externa utbildningar.
För att det ska vara en enhetlig debitering har en beräkningsmodell tagits fram.
Utgångspunkten för modellen är ekonomienhetens genomsnittliga månadslön uträknad per
timma inklusive personalomkostnader. Beloppet räknas upp med 30 procent för
overheadkostnader, till exempel kostnader för telefon, IT och utbildning.
Inför varje år uppdateras den genomsnittliga lönen samt personalomkostnaderna.
För 2018 blir det 429 kr per timma för konsultinsatser inom ordinarie verksamhet och 858 kr
för insatser utanför ordinarie verksamhet.

Handlingar i ärendet




§13 KS Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens
verksamhet
§14 KSAU Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens
verksamhet
Tjänsteskrivelse - Beräkningsmodell för timdebitering ekonomienheten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar beräkningsmodellen för timdebitering för ekonomienhetens
konsultinsatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Ärendet återremitteras för att förtydliga vad som avses med
timdebitering inom enhetens verksamhet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§10

Köp av fastighet i Hyltebruk
(2018 KS0064)

Beslut
Ärendet återremitteras för att:
- Fastighetsägaren ska presentera en energideklaration gällande fastigheten Västra Hylte
1:184.
- Kommunledningen tar fram en lokalförsörjningsplan och plan för vilka verksamheter som
har lokalbehov.
- En plan för nyttjande av fastigheten tas fram och presenteras.
- Ta fram kostnaderna för kommande investeringar/anpassningar nödvändiga för tänkt
framtida användning.

Beskrivning av ärendet
Detta ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande.
Bofast AB har meddelat att de har för avsikt att sälja Forum i Hyltebruk. Eftersom Hylte
kommun är den största hyresgästen i fastigheten har bolaget därför frågat kommunen om det
finns ett intresse att förvärva fastigheten. Hylte kommun har därför låtit Värderingsinstitutet
göra en oberoende värdering av fastigheten. Fastigheten ligger centralt i Hyltebruk och
innehåller idag biograf och kommunfullmäktigesal och restaurang samt verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet








§16 KS Köp av fastighet i Hyltebruk
Ärendebeskrivning ärende 16 - KS
Bilaga 1 - Värdering Hylte Västra Hylte 1:184
Bilaga 2 Ekonomisk beräkning
Bilaga 3 Externa hyreskostnader
Bilaga 4 - Arbetsplatser i kommunala kontorslokaler
Ärendebeskrivning Programhandling gymnasiet_vuxenutbildningen nya lokaler

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av Bofast AB för 8.0
miljoner kronor. Finansiering sker via investeringsbudgeten 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunledningskontoret ska till kommunfullmäktige presenterar helhetsplanen gällande
verksamheters flytt och aktuella hyreskontrakt när det gäller verksamhet i Gamla Real och
Forum samt planerade verksamheter i Tryckeriet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

Yrkande
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD) och Viveca
Norén (SPI), yrkar: Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av
Bofast AB för max 8.0 miljoner kronor. Finansiering via investeringsbudgeten 2018.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens att genomföra en komplett besiktning av
fastigheten samt genomföra affären.
Anna Roos (C), med instämmande av Tommy Edenhom (KV), Lennart Ohlsson (C) och
Finn Dahl, yrkar:
Ärendet återremitteras för att:
- Fastighetsägaren ska presentera en energideklaration gällande fastigheten Västra Hylte
1:184.
- Kommunledningen tar fram en lokalförsörjningsplan och plan för vilka verksamheter som
har lokalbehov.
- En plan för nyttjande av fastigheten tas fram och presenteras.
- Ta fram kostnaderna för kommande investeringar/anpassningar nödvändiga för tänkt
framtida användning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
ärendet ska återremitteras.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som röstar på återremiss röstar JA.
- Den som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 16 JA-röster och 23 NEJ-röster finner ordförande att ärendet återremitteras
genom en minoritetsåterremiss. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2018-02-15
Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §10
Ärende:

Köp av fastighet i Hyltebruk, 2018 KS0064

Omröstningslista(or)

Ska ärendet återremitteras?
Ledamot
Krister Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Ingemar Steneteg (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Finn Dahl (-), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Marie-Louice Lindström (S), ledamot
Gunilla Magnusson (KV), ledamot
Karin Åkesson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Jerzy Golowkin (-), ledamot
Monika Albrecht (S), ledamot
Karl-Anders Thorsson (C), ledamot
Johan Edenholm (KV), ledamot
Dorothea Nilsson (M), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Monica Grönroos (SD), ledamot
Wiveca Noren (SPI), ledamot
Lars Sundberg (S), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Birgit Gabrielsson (S), ledamot
Katja Larsson (-), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Bo Larsson (M), ersättare
Malin Svan (C), ersättare
Bruno Granat (C), ersättare
Alexander Engman (L), ersättare
Roger Andersson (S), ersättare
Malin Thydén-Kärrman (S), ersättare
Abdiasiis Dahir (S), ersättare
Ann-Christin Wendpaap (S), ersättare
Roland Thörner (MP), ersättare
Harri Kytöharju (KV), ersättare
Resultat

Ja

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
X
16

23

0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§11

Interpellation Frågor om SFI
(2018 KS0084)

Beslut
Interpellationen tas emot och överlämnas till barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria
Hedin (S).

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson har lämnat in en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Interpellationen ställer ett antal frågor om SFI.

Handlingar i ärendet


Interpellation Hur stor andel av de elever som läser SFI, är godkända inom de 2 år, blir
godkända. och hur många år går en elev i genomsnitt på SFI i Hylte?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§12

Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS
(2018 KS0083)

Beslut
Interpellationen tas emot och överlämnas till omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson
(S).

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson har lämnat in en interpellation som är ställd till omsorgsnämndens ordförande.
I interpellationen ställs frågan om Hylte kommun följer gällande lagar vad gäller LSS (lagen
om särskild stöd till personer med funktionsnedsättning).

Handlingar i ärendet


Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§13

Interpellation friyta skola/förskola
(2018 KS0093)

Beslut
Interpellationen tas emot och överlämnas till barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria
Hedin (S).

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation som är ställd till barn- och
ungdomsnämndens ordförande. I interpellationen ställs frågor om friytor på skolor och
förskolor i kommunen.

Handlingar i ärendet


Interpellation till ungdomsnämndens ordförande angående

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§14

Interpellation säkerhet lekplatser
(2018 KS0092)

Beslut
Interpellationen tas emot och överlämnas till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin
Thydén-Kärrman (S).

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation som är ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. I interpellationen ställs frågor om säkerhet vid
kommunens lekplatser.

Handlingar i ärendet


Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående säkerhet vid
kommunens lekplatser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§15

Inkomna motioner
(2018 KS0087)

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.

Handlingar i ärendet





Motion skolavslutning skolan
Motion stöd funktionsnedsatta i skolan
Motion antimobbningsprogram
Motion angående tillståndsansökning inom vattenskyddsområde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§16

Val av Huvudmän i Falkenbergs sparbank
(2017 KS0467)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet tas upp på nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs sparbank har hört av sig till kommunen om val av huvudman i Falkenbergs
sparbank. Kommunen ska välja en huvudman.
Under sammanträdet visar det sig att det i nuläget inte finns någon som kan tänka sig att ta på
sig uppdraget som huvudman i Falkenbergs sparbank.

Handlingar i ärendet


Val av Huvudmän i Falkenbergs sparbank

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 / 33

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§17

Avsägelser - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Iréne Andersson från sitt uppdrag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Iréne Andersson (S) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag i barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet




Avsägelse ordinarie BUN
Avsägelse Kommunstyrelsen
Avsägelse ersättare i Hylte kommun KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§18

Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Anders Erlandsson från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige begär en omräkning hos Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
Anders Erlandsson (M) har lämnat in en avsägelse för sin plats som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§19

Avsägelse - ledamot i kommunstyrelsen
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Marie-Louice Lindström från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Marie-Louice Lindström (S) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som 1:e vice
ordförande och ledamot i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§20

Fyllnadsval - Barn- och ungdomsnämnden
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden för resten av mandatperioden:
Mustafe Ahmed Yuussuf (S)
Hässlehultsgatan 15B
314 34 Hyltebruk
Eftersom Mustafe Ahmed Yuussuf blir ledamot istället för ersättare beslutar
kommunfullmäktige att följande person väljs som ersättare i barn- och ungdomsnämnden för
resten av mandatperioden:
Hanna Arvidsson (S)
Gärdesgatan 3
314 33 Hyltebruk

Beskrivning av ärendet
Iréne Andersson (S) har blivit befriad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.

Beslutet skickas till
Enligt framtagen rutin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§21

Fyllnadsval - Kommunstyrelsen
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person ska väljas som ledamot i kommunstyrelsen
för resten av mandatperioden:
Göran Edberg
Allégatan 20
314 33 Hyltebruk
Kommunstyrelsen beslutar att följande person ska väljas som 1 vice ordförande i
kommunstyrelsen för resten av mandatperioden:
Maria Johansson Arnström (S)
Rydöforsvägen 2
314 42 Rydöbruk

Beskrivning av ärendet
Marie Louice Lindström (S) har blivit befriad från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.

Beslutet skickas till
Enligt framtagen rutin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§22

Nya ärenden
(2018 KS0018)
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-02-15

Kommunfullmäktige

§23

Övriga ärenden
(2018 KS0019)

Beskrivning av ärendet
Enkel fråga om Skärshult
Lennart Ohlsson (C) ställer följande enkla fråga till Ronny Löfquist (S):
Vad händer med badplats/camping i Skärshult?
2017-04-04 tog en majoritet i kommunstyrelsen beslut, på yrkande från Ronny Löfquist:
"Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett underlag till ett
prospekt för att sälja Skärshults camping, restaurangbyggnad samt marken som tillhör
fastigheten. ………"
Vad har hänt sedan dess?
Hur kommer Skärshults badplats och camping att skötas sommaren 2018?
Ronny Löfquist (S) svarar att det är en komplicerad fråga och därför har det tagit tid, men att
han hoppas på att förslag kan komma upp på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Samtalston i Hyltepolitikern
Ronny Löfquist (S) lyfter en diskussion om samtalstonen mellan de förtroendevalda i Hylte
kommun.

Handlingar i ärendet


Enkel fråga - Skärshults camping

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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