
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-19

Kommunfullmäktige

Sekreterare .................................................
Kerstin Thörner

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Micael Arnström (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lars Sundberg (S) Lennart Ohlsson (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-06-19
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), 
Ronny Löfquist (S), Ingemar Steneteg (C), Johan Fahlen (S), Finn Dahl (-), 
Maria Hedin (S), Tommy Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S), 
Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C) §§68-86, Gunilla 
Magnusson (KV), Gunnel Johansson (S), Monika Albrecht (S), Johan Edenholm 
(KV), Birgitta Årzen (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Bo Larsson (M), John 
Sundling (S), Håkan Bengtsson (C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Lars 
Sundberg (S), Tord Wahlström (KV), Lennart Ohlsson (C), Birgit Gabrielsson 
(S), Katja Larsson (-), Jan Liwenius (S), Malin Svan (C)  ersätter Anna Roos (C), 
Bruno Granat (C)  ersätter Karl-Anders Thorsson (C), Lennart Erlandsson (C)  
ersätter Karin Åkesson (C), Birgitta Åkesson (C) §§62-67 ersätter Bo Eriksson 
(C), Bo-Gunnar Åkesson (M)  ersätter Rebecca Bäckman (M), Alexander 
Engman (L)  ersätter Åsa Engberg (L), Malin Thydén-Kärrman (S)  ersätter 
Krister Mattsson (S) (1:e vice ordförande), Ingemar Andersson (S)  ersätter 
Marie-Louice Lindström (S), Anders Bertilsson (SPI)  ersätter Wiveca Noren 
(SPI)

Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Åkesson (C) §§68-86
Roger Andersson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S) §§68-86
Abdiasiis Dahir (S)
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Roland Thörner (MP)
Gunnel Lindgren (KV)

Övriga närvarande Susanne Mared (tf kommunchef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
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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 för att 
komma till KF kallelser

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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Erik Karlsson (C) (ordförande revisionen) §64

Utses att justera Lars Sundberg (S)
Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2018-06-21   

Protokollet omfattar §§62-86
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§62 Val av justerare

§63 Godkännande av ärendelista

§64 Information Revisorerna

§65 Meddelanden

§66 Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland

§67 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod

§68 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun

§69 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum

§70 Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen

§71 Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg

§72 Nyttjande av KF-reserv - anslag till barn- och ungdomsnämnden

§73 Organisation för tillväxtfrågor

§74 Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet

§75 Digital strategi

§76 Avräkning elevantal

§77 Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar 
som nattvandrar

§78 Återredovisning motioner

§79 Inkomna motioner

§80 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§81 Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar

§82 Svar - Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar

§83 Avsägelse - ledamot samhällsbyggnadsnämnden

§84 Fyllnadsval - ledamot samhällsbyggnadsnämnden

§85 Nya ärenden

§86 Övriga ärenden
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§62

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lars Sundberg (S) och Lennart Ohlsson (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
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§63

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan efter att enhälligt beslutat att lägga till ärendet
"Svar - Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar"
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§64

Information Revisorerna 
(2018 KS0017)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Revisorn Erik Karlsson (C) meddelar kommunfullmäktige att revisionen i augusti kommer att 
avrapportera granskningarna av arbetsmiljö och brandskydd.
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§65

Meddelanden 
(2018 KS0008)

Inga meddelanden att redovisa vid dagens sammanträde.
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§66

Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland 
(2018 KS0169)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet 
för 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för Samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2017.

Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl.a. verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 
bättre.

Handlingar i ärendet
 §99 KS Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 Tjänsteskrivelse ansvarsfrihet för samordningsförbundet
 §129 KSAU Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 Årsredovisning
 Bilaga årsredovisning
 Revisionsberättelse för 2017 - Samordningsförbundet
 PM Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende räkenskapsår 2017

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Halland
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§67

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
(2016 KS0298)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Rådgivande organ:
Råden behålls i nuvarande form. Ett utvecklingsarbete med syfte att tydliggöra rådens 
uppdrag, funktion och roll måste genomföras. Rådens reglementen bör revideras.
 
KF-val
Uppdraget som representanter i kommun- och regionledningsforum styrs via 
överenskommelsen kring kommun- och regionledningsforum (f.d. kommunberedning), därför 
ska kommunfullmäktige inte göra val till kommun- och regionledningsforum.
 
Uppdragen till styrgruppen för gymnasiesamverkan ska väljas av kommunfullmäktige.
 
Uppdraget som representant i entreprenörsregionens styrelse ska kommunfullmäktige inte 
välja eftersom det är styrt av avtal.
 
Uppdraget som representant på entreprenörsregionens utvecklingsstämma ska 
kommunstyrelsens välja.
 
Uppdraget som representant till kommuninvest ska kommunfullmäktige välja.
 
Uppdraget som representant i styrelsen för samordningsförbundet ska kommunfullmäktige 
ska välja.
 
Uppdrag som representant till samordningsförbundets årsstämma ska kommunfullmäktige 
välja.
 
Partistöd
Partistödet kopplas till prisbasbelopp. Mandatstödet fastställs till 27,5 %. Grundstödet 
fastställs till 33 % av prisbasbeloppet.
 
Ersättningsreglemente
Kommunrådets arvode höjs från 50% till 80 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes arvode höjs från 30% till 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode.
 
Ordförande i bostadsstiftelsen Hyltebostäder höjs från 15% till 20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode.
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Årsarvodet till tillsynsnämndens ledamot på 2% tas bort.
 
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs till 10 % av kommunstyrelsens ordförande.
 
Det kommer inte bli någon förändring i följande ärenden:
- Kompetenscentrum
 -Kulturskolan
- Skuldsanering
- Eget vaktmästeri
- HVB-hem
- Strategiska tjänster
- Alkoholtillsyn
- Bostadsanpassning
- Försäljning av villatomter

Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för organisationsöversynen inför ny mandatperiod har haft sitt sista möte och har 
lämnat över ett protokoll för vidare hantering i kommunfullmäktige. Styrgruppen valde att 
redogöra vad varje parti tycker i de frågor som har varit uppe i styrgruppen.
 
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 8 maj 2018 att ge kommunledningskontoret får 
i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad 
som ingår i ordförandes och vice ordförandes uppdrag. Instruktionen ska kunna beslutas i 
kommunfullmäktige vid kommunfullmäktiges möte i november. Arbetsutskottet beslutade 
också den utredning som har gjorts tidigare om sammanträdesersättning läggs som 
meddelande till arbetsutskottets sammanträde 15 maj 2018 samt att ärendet om 
Ungdomsfrågor tas med på ärendelistan till arbetsutskottets sammanträde 5 juni 2018.

Handlingar i ärendet
 §100 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 §130 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 §6 Styrgrupp Org.översyn Förslag på organisationsförändringar inför nya 

mandatperioden
 Utredning rådgivande organ slutgiltig2
 Utredning rådgivande organ Hylte kommun bilaga
 Kostnader för rådgivande organ
 Ärendebeskrivning Ersättningsreglemente
 Ersättningsreglemente
 Arvodesersättningar - tabell
 Lista arvode 2018 (bilaga ersättningsreglemente)
 HFD mål 4176-15 - Ersättning till årsarvoderad förtroendevald
 Utredning partistöd - Omvärldsanalys med jämförbara kommuner
 Komplettering partistöd-tabell
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 Ärendebeskrivning Demokrati
 Svar från KLG om strategiska tjänster
 Svar från KLG kring små uppdrag organisationsöversyn (för- och nackdelar)
 Plus-minus organisationsöversyn.docx
 Ärendebeskrivning KF-val
 Yttrande från kommunledningsgruppen gällande Organisationsöversynen 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
Rådgivande organ:
Råden behålls i nuvarande form. Ett utvecklingsarbete med syfte att tydliggöra rådens 
uppdrag, funktion och roll måste genomföras. Rådens reglementen bör revideras.
 
KF-val
Uppdraget som representanter i kommun- och regionledningsforum styrs via 
överenskommelsen kring kommun- och regionledningsforum (f.d. kommunberedning), därför 
ska kommunfullmäktige inte göra val till kommun- och regionledningsforum.
 
Uppdragen till styrgruppen för gymnasiesamverkan ska väljas av kommunfullmäktige.
 
Uppdraget som representant i entreprenörsregionens styrelse ska kommunfullmäktige inte 
välja eftersom det är styrt av avtal.
 
Uppdraget som representant på entreprenörsregionens utvecklingsstämma ska 
kommunstyrelsens välja.
 
Uppdraget som representant till kommuninvest ska kommunfullmäktige välja.
 
Uppdraget som representant i styrelsen för samordningsförbundet ska kommunfullmäktige 
ska välja.
 
Uppdrag som representant till samordningsförbundets årsstämma ska kommunfullmäktige 
välja.
 
Partistöd
Partistödet kopplas till prisbasbelopp. Mandatstödet fastställs till 27,5 %. Grundstödet 
fastställs till 33 % av prisbasbeloppet.
 
Ersättningsreglemente
Kommunrådets arvode höjs från 50% till 80 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes arvode höjs från 30% till 40 % av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode.
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Ordförande i bostadsstiftelsen Hyltebostäder höjs från 15% till 20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode.
 
Årsarvodet till tillsynsnämndens ledamot på 2% tas bort.
 
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs till 10 % av kommunstyrelsens ordförande.
 
Det kommer inte bli någon förändring i följande ärenden:
- Kompetenscentrum
 -Kulturskolan
- Skuldsanering
- Eget vaktmästeri
- HVB-hem
- Strategiska tjänster
- Alkoholtillsyn
- Bostadsanpassning
- Försäljning av villatomter

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar: kommunfullmäktige beslutar att lägga ner 
brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet.
 
Anders Bertilsson (SPI) yrkar: att partistödet ska vara oförändrat. Att procentsatsen för vice 
kommunråd ska vara oförändrat 50 %. I Övriga frågor bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.
 
Tommy Edenholm (KV) yrkar: att partistödet blir oförändrat, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut i övrigt.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Bo-Gunnar 
Åkessons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Bertilssons 
och Tommy Edenholm yrkande om att partistödet ska vara oförändrat. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Bertilssons yrkande 
om procentsatsen för vice kommunråd ska vara oförändrad. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande frågar sist om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i sin 
helhet, vilket ordförande finner att kommunfullmäktige gör.
 

Reservation
Anders Bertilsson, Tommy Edenholm, Johan Edenholm, Gunilla Magnusson reserverar sig 
mot beslutet om partistöd till stöd för yrkandet från Anders Bertilsson och Tommy Edenholm.
 
Anders Bertilsson reservarar sig mot beslutet om kommunrådets arvode.
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder
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§68

Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i 
Hylte kommun 
(2017 KS0408)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för otillåten påverkan som riktas mot 
förtroendevalda i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda har en viktig roll i den representativa demokratin som företrädare för 
medborgarna. Förekomsten av hot och våld mot förtroendevalda i stat, kommun och 
landsting/region utgör därför ett allvarligt hot mot demokratin. Riktlinjerna utgör ett stöd 
gällande agerande och åtgärder som bör vidtas av och för förtroendevalda som drabbas av 
olika former av hot och våld.

I samband med revideringen ändras titeln ”Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Hylte kommun” till ”Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 
kommun”.

Handlingar i ärendet
 §101 KS Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 §131 KSAU Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 Revidering av riktlinjer vid hot och våld som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 Riktlinjer hot och våld  Portaldokument

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ansvarig handläggare
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§69

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum 
(2018 KS0190)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överenskommelse om kommun- och 
regionledningsforum. Överenskommelsen börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande överenskommelse om kommunberedningen utarbetades inför regionbildningen 
2011. Överenskommelsen reviderades i smärre tekniska delar i samband med den nuvarande 
mandatperiodens inledning 2015.
 
Kommunberedningen diskuterade beredningens funktion och uppdrag i samband med sina 
utvecklingsdagar i januari 2018 och kom då fram till att överenskommelsen om 
kommunberedning ska omarbetas för att bättre spegla det uppdrag ett sådant 
regionövergripande forum bör ha. Kommunberedningen kom också fram till att en 
överenskommelse som tas av länets kommuner och Region Halland ska kompletteras med en 
intern arbetsordning. Kommunberedningen gav i uppdrag till en arbetsgrupp att utarbeta ett 
förslag till ny överenskommelse och underlag till en intern arbetsordning. Arbetsgruppen 
bestod av kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl-Fredrik Graf, regionstyrelsens 2:e 
vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson med biträde av Varbergs kommundirektör Carl 
Bartler och Region Hallands direktör Nina Mårtensson.
 
Förslaget presenterades vid kommunberedningens möte den 28 mars 2018 och då beslutades 
att förslaget till överenskommelse för kommun- och regionledningsforum skulle översändas 
till länets kommuner och Region Halland för beslut.
 
Den uppdaterade överenskommelsen innebär bland annat:
En ny syftesformulering har utarbetats som innebär att;

- Kommun- och regionledningsforumets arbete syftar till att bidra till goda 
utvecklingsmöjligheter för invånarna i Halland.
- Forumet är en arena som bidrar till att skapa tillit och öppenhet mellan parterna för ett 
gott samarbetsklimat i Halland.
- Forumets arbete ska i första hand ta sikte på långsiktiga utvecklingsfrågor och ett 
starkt halländskt regionalt ledarskap.
- Ett klargörande av gränserna mellan för Halland viktiga strategiska frågor och rena 
taktiska/operativa frågor.
- Tydliggörande av konstruktionen kring gemensamma politiska styrgrupper.
- Ett nytt förslag till namn som bättre speglar forumets uppdrag.

Förslaget till ny överenskommelse föreslås gälla från den 1 januari 2019.
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Handlingar i ärendet
 §102 KS Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
 §132 KSAU Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
 Tjänsteskrivelse Överenskommelse kommun- och regionledningsforum
 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
 Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum. Plats för 

kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till 
Region Halland
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§70

Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen 
(2018 KS0209)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 520 000 kr i investeringsmedel för asfaltering av en 
del av Gamla Nissastigen i Hyltebruk. 
 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 178 388 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
En del av Gamla Nissastigen är i stort behov av att iordningställas. Nästan hela asfalten är 
förstörd från Stora Ensos kontor upp till Nissastigen, V.26 (ca 1613 m). Bredden på vägen 
måste justeras, då vägen på visa sträckor är bredare än på andra. Vägen kommer att avsmalas 
med att omasfaltera och måla hela linjer för att separera gång och cykelväg fram till AJ-
produkter. Att separera  och bilväg är en trafiksäkerhetshöjandeåtgärd.
 
Att asfaltera om delar av Gamla Nissastigen med gång- och cykelväg kommer att kosta 1 520 
000 kr. Samhällsbyggnadsnämnden har i projektinvestering för asfalt 2 000 000 kr i år. 
Tillskjuts inte medel kommer nämnden behöva prioritera mellan Gamla Nissastigen och 
övriga insatser.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 520 000 kr från Kommunfullmäktige för asfaltering av en 
del av Gamla Nissastigen i Hyltebruk och 178 388 kr per år för ökade kapitalkostnader vid 
aktivering.

Handlingar i ärendet
 §103 KS Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen
 §152 KSAU Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen
 §27 SBN Begäran om medel för asfaltering G: Nissastigen i Hyltebruk
 Begäran om medel för asfaltering G: Nissastigen
 Karta G:Nissastigen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 520 000 kr i investeringsmedel för asfaltering av en 
del av Gamla Nissastigen i Hyltebruk. 
 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 178 388 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.
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Yrkande
Malin Thydén Kärrman (S) och Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§71

Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg 
(2018 KS0210)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 400 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden för att 
iordningställa Ivars väg i Södra Ekeryd, Hyltebruk.
 
Kommunfullmäktige utökar ramen för ofördelade kapitalkostnader med 46 944 kr genom 
minskning av det egna kapitalet.
 
Vägen ska inte avslutas med planerad vändplan.

Beskrivning av ärendet
Decon har köpt fastigheterna bakom sin gamla fabrik i Ekeryd och har det senaste året 
renoverat och byggt ut för att om några månader inviga helt nya produktions- och 
kontorslokaler. Företaget har den senaste tiden växt mycket kraftigt och har en fortsatt ökad 
tillväxt att vänta framöver. Logistiken har alltid varit ett problem vid den gamla fabriken och 
det är också en anledning till att man väljer att satsa i nya lokaler. Vägen som borde 
iordningställas fram till deras fastighet kommer att underlätta deras transporter och göra 
trafiken inom området säkrare för både anställda och besökare.
 
Halva Ivars väg är asfalterat och det finns gatubelysning. Andra halva (ca 176 m) är en 
skogsväg som ska iordningställas och vändplanen behöver göras om. Även belysning saknas 
på sträckan. För att iordningställa vägen och belysning behövs 400 000 kr.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 400 000 kr från Kommunfullmäktige för att iordningställa 
Ivars väg i Södra Ekeryd, Hyltebruk och 46 944 kr per år för ökade kapitalkostnader vid 
aktivering. Nämnden föreslår också att vägen inte avslutas med planerad vändplan.

Handlingar i ärendet
 §104 KS Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 §153 KSAU Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 §28 SBN Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
 Fotokarta Ivars väg
 Karta Ivars väg

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§72

Nyttjande av KF-reserv - anslag till barn- och ungdomsnämnden 
(2018 KS0201)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela 8.0 miljoner från KF reserv till barn- och 
ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
I majoritetens budget för 2018 avsattes en reserv under kommunfullmäktige för att möta 
eventuella behov och/eller satsningar för 2018. Framtid Hylte kommer på sammanträdet 
presentera förslag på hur KF reserv ska användas under 2018.

Handlingar i ärendet
 §105 KS Nyttjande av KF-reserv
 §134 KSAU Nyttjande av KF-reserv
 Ärendebeskrivning nyttjande av KF-reserv
 Uppföljning intäkter Migrationsverket 2015-2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela 8.0 miljoner från KF reserv till barn- och 
ungdomsnämnden.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.
 
Protokollsanteckning
Bo Larsson (M), Desirée Hultberg (M), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Finn Dahl (-) deltar inte 
i beslutet.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
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§73

Organisation för tillväxtfrågor 
(2016 KS0190)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;

inrättar ett direktberedande tillväxtutskott under kommunstyrelsen som har ansvar för 
strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor och strategiska 
planfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar fortsatt för de operativa frågorna och 
handläggning. Plangruppen upphör och frågorna flyttas till utskottet.

Utskottets ledamöter väljs av kommunstyrelsen, utskottet representeras av 5 ledamöter och 5 
ersättare. Val och representation i utskottet ska vara beskrivet i kommunstyrelsens 
reglemente. Ersättarnas kallas vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Utskottet har i uppdrag att vid varje ny mandatperiod bereda revidering av 
näringslivsprogrammet. Arbets- och näringslivsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig.

Utskottet har i uppdrag att bevaka och initiera frågor om gemensamma tillväxtprojekt, i syfte 
att öka samverkan över kontorsgränserna och stärka det strategiska arbetet.

Utskottet har ansvar för internationella frågor och internationell samordnare rapporterar till 
tillväxtutskottet. Beslut om kommunstyrelsens vice ordförandes ansvar för att leda arbetet 
med de internationella frågorna rivs upp (Kommunstyrelsen arbetsutskott 2007-02-27 § 28).

Utskottet prioriterar tillväxtfrågor utifrån översiktsplan, regional tillväxtstrategi och regional 
utvecklingsstrategi och bereder en revidering av definitionen av tillväxt varje ny 
mandatperiod. Utskottet bereder prioriteringar och definition och skickar på remiss till 
nämnderna. Kommunstyrelsen tar sedan beslut om prioriteringar och definition för 
tillväxtutskottet.

Finansiering hänskjuts till budgetberedning.

Ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över styrelsen och berörda nämnders 
reglementen.

Till tillväxtutskottet anställs en samordnare/strateg/processledare på informations- och 
kanslienheten under kommunledningskontoret som utreder, administrerar och leder 
tillväxtarbetet tillsammans med kommunchefen.
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 6 februari 2018 kommunledningskontoret i uppdrag 
att utreda frågan om organisation för tillväxtfrågor.

Utredningens syfte är att lämna förslag på hur samordning och samarbete kring frågor som rör 
strategiska infrastrukturfrågor och ökad service mot näringslivet kan tydliggöras och stärkas.

Utredningen baserar sina antaganden och ställningstaganden på insamlat material från 
intervjuer med politiker och tjänstepersoner i Hylte kommuns organisation.

Utredningen definierar tillväxt, beskriver hur organisationen arbetar med tillväxtfrågor i 
dagsläget och hur organisationen skulle vilja arbeta med tillväxtfrågor, samt föreslår en ny 
organisation för tillväxtfrågor.

Utredningen kommer fram till att ett tillväxtutskott bör upprättas under kommunstyrelsen som 
ansvarar för bland annat strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor 
och strategiska planfrågor.

Handlingar i ärendet
 §106 KS Organisation för tillväxtfrågor
 §156 KSAU Organisation för tillväxtfrågor
 Tjänsteskrivelse - Utredning organisation för tillväxtfrågor
 Utredning - Organisation för tillväxtfrågor
 §265 KSAU Utredningsdirektiv Organisation för tillväxtfrågor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;

inrättar ett direktberedande tillväxtutskott under kommunstyrelsen som har ansvar för 
strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor och strategiska 
planfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar fortsatt för de operativa frågorna och 
handläggning. Plangruppen upphör och frågorna flyttas till utskottet.

Utskottets ledamöter väljs av kommunstyrelsen, utskottet representeras av 5 ledamöter och 5 
ersättare. Val och representation i utskottet ska vara beskrivet i kommunstyrelsens 
reglemente. Ersättarnas kallas vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Utskottet har i uppdrag att vid varje ny mandatperiod bereda revidering av 
näringslivsprogrammet. Arbets- och näringslivsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig.

Utskottet har i uppdrag att bevaka och initiera frågor om gemensamma tillväxtprojekt, i syfte 
att öka samverkan över kontorsgränserna och stärka det strategiska arbetet.
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Utskottet har ansvar för internationella frågor och internationell samordnare rapporterar till 
tillväxtutskottet. Beslut om kommunstyrelsens vice ordförandes ansvar för att leda arbetet 
med de internationella frågorna rivs upp (Kommunstyrelsen arbetsutskott 2007-02-27 § 28).

Utskottet prioriterar tillväxtfrågor utifrån översiktsplan, regional tillväxtstrategi och regional 
utvecklingsstrategi och bereder en revidering av definitionen av tillväxt varje ny 
mandatperiod. Utskottet bereder prioriteringar och definition och skickar på remiss till 
nämnderna. Kommunstyrelsen tar sedan beslut om prioriteringar och definition för 
tillväxtutskottet.

Finansiering hänskjuts till budgetberedning.

Ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över styrelsen och berörda nämnders 
reglementen.

Till tillväxtutskottet anställs en samordnare/strateg/processledare på informations- och 
kanslienheten under kommunledningskontoret som utreder, administrerar och leder 
tillväxtarbetet tillsammans med kommunchefen.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret
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§74

Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet 
(2018 KS0215)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med följande projekt under 2019:

- Integrationskoordinator, mobilt team, projekt unga vuxna 18-29 år, 
sysselsättningsprojekt (SBN).

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
Under slutet av 2015 fattade riksdagen beslut om en tilläggsbudget för att stödja landets 
kommuner med i att hantera det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige under 
sommaren och hösten. Hylte kommuns andel blev ca 48 miljoner kronor. Med stor politisk 
enighet fattade kommunfullmäktige beslut i inledningen av 2016 att finansiera ett 
åtgärdspaket under tre år med syfte på att stödja skola och barnomsorg, sysselsättning och 
föreningslivet/civilsamhället. Åtgärdspaketet innebär ett stort antal delprojekt som skulle löpa 
2016-2018. En utvärdering skedde 2017 av samtliga delprojekt.
 
Projektperioden närmar sig nu sitt slut och ska vara avslutat kommande årsskifte. Vissa behov 
kvarstår och varför delar bör fortsätta även 2019.

Handlingar i ärendet
 §107 KS Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 §158 KSAU Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 Ärendebeskrivning Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med följande projekt under 2019:

- Integrationskoordinator, mobilt team, projekt unga vuxna 18-29 år, 
sysselsättningsprojekt (SBN).

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till att fortsätta med projekten i åtgärdspaketet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Isakssons yrkande om avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret
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§75

Digital strategi 
(2018 KS0175)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Digital strategi för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Det här dokumentet beskriver den riktning och det förhållningssätt Hylte kommun 
rekommenderas följa inom ramen för det digitaliseringsarbete som organisationen driver 
under åren 2018-2021. Dokumentet riktar sig till hela den kommunala organisationen med 
respektive verksamhet och personal.
 
Handlingsplaner är under utveckling. Dessa kommer att skickas för beslut till 
kommunstyrelsen efter sommaren.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde sett över layouten samt 
ändrat stycke 3 på sidan 2 för att rätta till ev. syftningsfel.

Handlingar i ärendet
 §108 KS Digital strategi
 §150 KSAU Digital strategi
 Tjänsteskrivelse Digital strategi
 Digital strategi Hylte kommun 2018-2021 (2018-05-22)

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ansvarig handläggare
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§76

Avräkning elevantal 
(2018 KS0211)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte minska barn- och ungdomsnämndens ram 2018 för 
minskat barn- och elevantal 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att avstämning av förändrad befolkningsutveckling 
innevarande år ska göras i samband med ramberäkning samt justeringstillfälle för 
nästkommande år.

Avstämningen visar en minskning inom samtliga områden förutom gymnasieskolan. Det 
innebär att avstämningen sammantaget skulle minska barn- och ungdomsnämnden (BUN) 
ram med cirka 934 000 kr.

Barn- och ungdomsnämnden fick i junibeslutet REP 2018 medel för att starta en verksamhet 
för Grundvux enligt nämndens förslag. Ytterligare medel till verksamheten ska avräknas och 
justeras under verksamhetsåret utifrån antalet elever och poäng. Med anledning av det beslutet 
fick kommunledningskontoret i samband med justeringstillfället REP 2018-2021 2016 
(KS0350) fick i uppdrag att ta fram en modell för hur och när avräkning per elev till 
Grundvux ska ske.

Då den verksamheten fortfarande är under uppbyggnad föreslås att första avräkningen flyttas 
fram till hösten.

Handlingar i ärendet
 §111 KS Avräkning barn- och elevantal
 §157 KSAU Avräkning elevantal
 Tjänsteskrivelse - Avräkning barn- och elevantal 2018
 Sammanställning avräkning VT 2018

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
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§77

Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt 
stöd till föreningar som nattvandrar 
(2017 KS0484)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har lämnat en motion om att Hylte kommun utarbetar ett regelverk som gör 
det möjligt för föreningar att få bidrag för att utföra nattvandringar i kommunen. I motion 
föreslås också att kommunen utser en samordningsansvarig för nattvandrande föreningar.

Arbets- och näringslivsnämnden lämnat ett förslag på svar till motionen där nämnden föreslå 
att motionen ska bifallas.
 
Arbets- och näringslivsnämnden har med några få justeringar valt att utgå ifrån den modell 
som Karlshamns kommun och Karlskrona kommun använder. Modellen beskrivs i punktform 
nedan:
- Bidrag på 1500 kr per nattvandring (endast till föreningar)
- Minst tre personer deltar
- Kl. 22.30-03.30
- Skriftlig rapport lämnas in
- Vandringar kan ske på fredagar och lördagar samt övriga kvällar av särskilt intresse
- Huvudfokus är 30 april-30 september
- Vandringarna bör fokusera på nattbussen och särskilda aktiviteter i kommunen
- Materiel tillhandahålls av kommunen (t ex jackor, ryggsäckar, mobiler)
Total kostnad uppskattas till 120 000 kr.
 
Frågan om vem som skulle bli samordningsansvarig kan fattas på kontorsnivå men som 
förslag skulle det kunna bli en fritidsledare då de har en tydlig koppling till folkhälsa och 
fritid för unga. Den här uppgiften skulle om det blir aktuellt kunna kombineras med 
samordningen av projektet MBU (människan bakom uniformen).

Handlingar i ärendet
 §109 KS Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 

föreningar som nattvandrar
 §133 KSAU Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd 

till föreningar som nattvandrar
 §22 ANN Motion Ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
 Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
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 §17 KSAU Motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 
föreningar som nattvandrar

 Motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar som 
nattvandrar

 §192 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen, men att den ska hänskjutas till 
budgetberedningen för finansiering.

 
Yrkande
Malin Svan (C) yrkar bifall till motionen, men att sista satsen om finansiering stryks.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
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§78

Återredovisning motioner 
(2018 KS0208)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av återredovisningen av motioner.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på de motioner som inte har beretts färdigt. I redovisningen finns också de 
motioner som har beretts färdigt efter den senaste redovisningen.

Handlingar i ärendet
 §110 KS Återredovisning motioner
 §155 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse Återredovisning motioner - första halvåret 2018
 Redovisning av motioner första halvåret 2018

30 / 38



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-19

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

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 Förbud mot böneutrop på offentlig plats
 Motion ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala bolag
 Motion angående integrationsplikt
 Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
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§80

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2018 KS0267)

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av fullmäktigeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Redovisning fullmäktigeuppdrag
 Redovisning fullmäktigeuppdrag juni 2018
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§81

Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för 
ungdomar 
(2018 KS0232)

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 efterfrågas 
samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande om fria färdtjänstresor för ungdomar under 
sommarperioden.

Handlingar i ärendet
 Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar
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§82

Svar - Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken 
för ungdomar 
(2018 KS0232)

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation som är ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. I interpellationen efterfrågas 
samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande om fria färdtjänstresor för ungdomar under 
sommarperioden.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén Kärrman (S) har lämnat in ett 
skriftligt svar på interpellationen.

Handlingar i ärendet
 Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar
 Svar på interpellation Fritidskort med utökat lov
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§83

Avsägelse - ledamot samhällsbyggnadsnämnden 
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Elisabeth Falkhaven (MP) från sitt 
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Elisabeth Falkhaven (MP) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
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§84

Fyllnadsval - ledamot samhällsbyggnadsnämnden 
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden för resten av mandatperioden:
 
Lisa Rimestad (MP)
Södra Ekeryd Ekelund 1 
314 93 Hyltebruk 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Elisabeth Falkhaven (MP) från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden och behöver göra ett fyllnadsval.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Enligt framtagen rutin
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§85

Nya ärenden 
(2018 KS0018)

Inga nya ärenden har anmälts till kommunfullmäktiges sammanträde.
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§86

Övriga ärenden 
(2018 KS0019)

Handlingar i ärendet
 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om GC.docx

 
Enkel fråga om gång- och cykelbro i Kinnared
Lennart Ohlsson (C) ställer följande enkla fråga till Ronny Löfquist (S):
Jag såg i tidningen att första spadtaget för GC-bro över Västerån vid Kinnareds skola är 
taget och att bron planeras färdig till skolstart i augusti i år. Detta välkomnar jag.
 
Men jag undrar hur tidplanen ser ut för den GC-bro över Västerån som en majoritet i 
kommunfullmäktige tog beslut om 2017-10-19, paragraf 157. Beslutet innebar att kommunen 
med start redan 2017 började betala 220.000 kr per år under en 10-årsperiod.
 
Ronny Löfquist (S) svarar:
Trafikverket planerar att bygga bron under 2021, myndigheten har varslat om att projektet 
kan bli dyrare. Vilket innebära att kommunen kan behöva revidera befintligt beslut. 
Kommunen betalar inte något i dagsläget, kostnaderna kommer först när bron är färdigställd.
 
Översyn av allmänna badplatser
Malin Thydén Kärrman vädjar till kommunens medborgare att se till kommunens 
allmänna badplatser, då det under våren skett mycket skadegörelser på bryggor och stränder.
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