MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-03

Kommunfullmäktige

Du hittar de handlingar som har varit KF
underlag på kommunens hemsida. Tänk
på att handlingarna kan skilja sig från det
slutliga resultatet.
Klicka på denna ruta för att komma
tillKF kallelser

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:40

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), Bo
Eriksson (C), Marie-Louice Lindström (S), Gunilla Magnusson (KV), Gunnel
Johansson (S), Jerzy Golowkin (-), Monika Albrecht (S), Karl-Anders Thorsson
(C), Johan Edenholm (KV), Birgitta Årzen (S), Elisabeth Falkhaven (MP), John
Sundling (S), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Monica Grönroos (SD),
Wiveca Noren (SPI), Lars Sundberg (S), Lennart Ohlsson (C), Jan Liwenius (S),
Malin Svan (C), Bruno Granat (C), Lennart Erlandsson (C), Bo Larsson (M), BoGunnar Åkesson (M), Fredrik Engberg (L), Alexander Engman (L), Malin
Thydén-Kärrman (S), Matilda Wahlström (S), Malin Hedenberg (SD), Harri
Kytöharju (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Åkesson (C)
Ingemar Andersson (S)
Roger Andersson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Roland Thörner (MP)
Gunnel Lindgren (KV)
Anders Bertilsson (SPI)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Erik Karlsson (C) (Ordförande revisionen) §47, §50
Andreas Hagberg (Konsult Svefa) §48

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Lisa Mogren (V)

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

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-05-03

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Kommunhuset

Datum för anslags
nedtagande

.................................................
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sid 2

Kommunfullmäktige
Andrea Josefsson (Konsult Svefa) §48
Niklas Tranäng (Konsult Svefa) §48
Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§§44-61

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§44

Val av justerare

§45

Godkännande av ärendelista

§46

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen

§47

Information Revisorerna

§48

Meddelanden

§49

Ombudgeteringar Hylte kommun

§50

Årsredovisning 2017 Hylte kommun

§51

Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden

§52

Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen

§53

Svar på motion HBTQ-kunskap

§54

Nödvattenplan Hylte kommun

§55

Inkomna motioner

§56

Avsägelser - Ledamot i överförmyndarnämnden

§57

Avsägelse - ledamot i kommunfullmäktige

§58

Fyllnadsval - Ledamot i överförmyndarnämnden

§59

Fyllnadsval - Patientnämnd

§60

Nya ärenden

§61

Övriga ärenden
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§44

Val av justerare
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lisa Mogren (V) och Bo-Gunnar Åkesson (M) att justera
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att Lisa Mogren (V) ska justera protokollet.
Tommy Edenholm (KV) yrkar att Bo-Gunnar Åkesson (M) ska justera protokollet.
Jerzy Golowkin (-) yrkar att Finn Dahl (-) ska justera protokollet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på varje namn och finner att kommunfullmäktige beslutat att Lisa Mogren
och Bo-Gunnar Åkesson ska justera protokollet.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§45

Godkännande av ärendelista
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§46

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

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

Justerandes sign
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§47

Information Revisorerna
(2018 KS0017)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Revisioren Erik Karlsson (C) meddelar kommunfullmäktige att revisionen inte har något att
informera om på dagens sammanträdet. Revisionens synpunkter på årsredovisningen tas under
den punkten.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§48

Meddelanden
(2018 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och informationen om utredningen om
bolagisering av Bostadsstiftelsen Hyltebostäder.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som
kommit in och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om.
I samband med punkten informerar de konsulter som har utrett frågan om bolagisering av
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder om sin utredning.

Handlingar i ärendet








Årsredovisning Hyltebostäder 2017
Protokoll Hyltebostäder180307
Missiv Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun
Granskning av leverantörsfakturor Hylte kommun (slutlig)
PUL Synpunkt Nytt boende för barn och ungdomar
§82 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Bolagsform Hyltebostäder
Utredning av alternativ med nytt bostadsaktiebolag 180119

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§49

Ombudgeteringar Hylte kommun
(2018 KS0078)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande investeringsanslag ombudgeteras från 2017 till
2018:
- Kinnareds skola (projektnr. 042) ombudgeters med 3 509 000 kr.
- Rydö skola uppvärmning (projektnr. 067) ombudgeteras med 2 466 000 kr.
- VA enligt SBN:s prioritering (projektnr. 151) ombudgeteras med - 649 000 kr.
- Kråkbergsskolan (projektnr. 222) ombudgeteras med 300 000 kr.
- Torups centrum etapp 2 (projektnr. 245) ombudgeteras med 4 603 000 kr.
- Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk (projektnr. 289) ombudgeteras med 207 000 kr.
- Exploatering Nyebro (projektnr. 305) ombudgeteras med 599 000 kr.
- Västerbron Kinnared (projektnr. 318) ombudgeteras med 1 726 000 kr.
- Renovering Unnaryds skola (projektnr. 141) ombudgeteras med 10 979 000 kr.
- Örnvallen konstgräs (projektnr. 153) ombudgeteras med 5 757 000 kr.
- Ram barn- och ungdomsnämnden (projektnr. 350) ombudgeteras med - 199 000 kr.
- Ram omsorgsnämnden (projektnr. 450) ombudgeteras med - 97 000 kr.
- Ram arbets- och näringslivsnämnden (projektnr. 500) ombudgeteras med 56 000 kr.
- Ram räddningsnämnden (projektnr. 575) ombudgeteras med 13 000 kr.
- Detaljplan Torup (projektnr. 225) ombudgeteras med 240 000 kr.
- Ram IT (projektnr 051) ombudgeteras med 500 000 kr.
- Ecos (projektnr. 053) ombudgeteras med 450 000 kr
- E-förvaltning (projektnr. 070) ombudgeteras med 1 500 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att följande investeringsanslag inte ombudgeteras:
- Asfaltering Storgatan Hyltebruk (projektnr. 317)
- Energieffekt. inkl. system (projektnr. 156)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)
- Lag skydd mot olyckor (projektnr. 304)
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (projektnr. 232)

Beskrivning av ärendet
I samband med att mål- och resursplanen fastställs tar kommunfullmäktige beslut om
planerade investeringar för hela planperioden. Investeringsbudgeten är rullande och revideras
en gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan.
I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av
projekt, de anslag som sker till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i
nämndens investeringsbudget.
Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
9 / 27

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-03

Kommunfullmäktige

behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas budget för
raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 10 april att behoven av ombudgetering för
följande investeringsförslag skulle förtydligas inför kommunfullmäktiges sammanträde:
- Raminvestering IT (projektnr. 051)
- Ecos (projektnr. 053)
- E-förvaltning genomförandefas (projektnr. 070)
- Detaljplan marknadsplatsen Torup (projektnr. 225)
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (projektnr. 232)

Handlingar i ärendet






§62 KS Ombudgeteringar Hylte kommun
§91 KSAU Ombudgeteringar Hylte kommun
Tjänsteskrivelse ombudgetering investeringar 2017 till 2018 Hylte kommun
Ombudgetering investeringar kommuntotal
Förtydliganden ombudgeteringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande investeringsanslag ombudgeteras från 2017 till
2018:
- Kinnareds skola (projektnr. 042) ombudgeters med 3 509 000 kr.
- Rydö skola uppvärmning (projektnr. 067) ombudgeteras med 2 466 000 kr.
- VA enligt SBN:s prioritering (projektnr. 151) ombudgeteras med - 649 000 kr.
- Kråkbergsskolan (projektnr. 222) ombudgeteras med 300 000 kr.
- Torups centrum etapp 2 (projektnr. 245) ombudgeteras med 4 603 000 kr.
- Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk (projektnr. 289) ombudgeteras med 207 000 kr.
- Exploatering Nyebro (projektnr. 305) ombudgeteras med 599 000 kr.
- Västerbron Kinnared (projektnr. 318) ombudgeteras med 1 726 000 kr.
- Renovering Unnaryds skola (projektnr. 141) ombudgeteras med 10 979 000 kr.
- Örnvallen konstgräs (projektnr. 153) ombudgeteras med 5 757 000 kr.
- Ram barn- och ungdomsnämnden (projektnr. 350) ombudgeteras med - 199 000 kr.
- Ram omsorgsnämnden (projektnr. 450) ombudgeteras med - 97 000 kr.
- Ram arbets- och näringslivsnämnden (projektnr. 500) ombudgeteras med 56 000 kr.
- Ram räddningsnämnden (projektnr. 575) ombudgeteras med 13 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att följande investeringsanslag inte ombudgeteras:
- Asfaltering Storgatan Hyltebruk (projektnr. 317)
- Energieffekt. inkl. system (projektnr. 156)
- Ram ombyggnad fastigheter (projektnr. 158)
- Lag skydd mot olyckor (projektnr. 304)
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ronny Löfquist (S) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut:
- Projekt 225 Detaljplan Torup. Ombudgetering medges om 240 000 kr
- Projekt 051 Ram IT. Ombudgetering medges om 500 000kr
- Projekt 053 Ecos. Ombudgetering medges om 450 000 kr
- Projekt 070 E-förvaltning. Ombudgetering medges om 1 500 000 kr.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut, vilket ordförande finner att kommunfullmäktige gör.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ronny Löfquist
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§50

Årsredovisning 2017 Hylte kommun
(2017 KS0002)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns årsredovisning för 2017 (version
180503).
Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för resultatutjämningsreserven gällande
nivån för avsättning från 2 % till 1 % när soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är positiv.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 16 510 736 kr till resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kommunens nämnder och
gemensamma nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna.
Under året har samtliga god kvalitet uppnåtts på samtliga finansiella nyckeltal och Hylte
kommun bedöms gå in i 2018 i en starkare ekonomisk position än man gick in i 2017.
Årets resultat i relation till skatteintäkte och bidrag uppgår till 3,6% (accepterad nivå 1,9%).
Soliditeten har under årets stärkts till 36,8 procent (accepterad nivå 28%).
Nämndernas budgetavvikelse uppgick under året till 0,4% (accepterad avvikelse 1%).
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar uppgick till 100 procent (accepterad
nivå 95%)
Den långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde uppgick till 51,9
procent (accepterad nivå 60 %)
Resultatutjämningsreserv
Då kommunen nu har en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelse får kommunen nu
avsätta den del av årets resultat efter balanskravjusteringar som överstigen en procent av
kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning istället för två procent som
tidigare var fallet. Ekonomienheten bedömer att det är gynnsamt att göra så stora avsättningar
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till resultatutjämningsreserven som möjligt och föreslår därför att tidigare riktlinjer ändras och
att vi även i 2017 års bokslut avsätter enligt de föreslagna riktlinjerna.

Handlingar i ärendet







§66 KS Årsredovisning 2017 Hylte kommun
§93 KSAU Årsredovisning 2017 Hylte kommun
Årsredovisning 2017 Hylte kommun ny version 180503
Tjänsteskrivelse bokslut 2017
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse för år 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns årsredovisning för 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för resultatutjämningsreserven gällande
nivån för avsättning från 2 % till 1 % när soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är positiv.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 16 510 736 kr till resultatutjämningsreserven.

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) och Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Lennart Ohlsson (C) yrkar om följande tillägg till första meningen i kommunstyrelsens
förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar godkänna Hylte kommuns årsredovisning för
2017 (version 180503).

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut om årsredovisning med Lennart Ohlssons tillägg. Ordförande finner att
kommunfullmäktige gör det.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut om riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Ordförande finner att kommunfullmäktige
gör det.
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut om avsättning till resultatutjämningsreserven. Ordförande finner att
kommunfullmäktige gör det.
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Ansvarsfrihet
Efter beslutsgången informerar revisorn Erik Karlsson (C) om revisionsberättelsen och att
revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
kommunens nämnder och gemensamma nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige kan
bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt revisorernas förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Revisorerna
Paragrafen är justerad
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§51

Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden
(2018 KS0124)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de föreslagna förändringarna av KF-nyckeltal.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden föreslår ett par redaktionella ändringar och förtydliganden i
barn-och ungdomsnämndens KF-nyckeltal.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår även att KF-nyckeltalet nr. 4 som gäller IM och heter
Andel behöriga (IM-elever) till gymnasieutbildning (yrkesförberedande program) tas bort.
Det är ett mått som inte mäter verksamhetens kvalitet och som fungerar dåligt då resultatet
alltid blir 100 %. Ett bättre kvalitetsmått för IM behöver tas fram.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare att KF-nyckeltalet nr. 11 delas upp i två
nyckeltal, då en gemensam redovisning av nöjdhet för två helt olika verksamheter inte blir
rättvisande. Uppdelningen skulle innebära att Nöjdhet vuxenutbildning och
introduktionsprogrammet blir Nöjdhet Vuxenutbildningen samt Nöjdhet
Introduktionsprogrammet (IM).

Handlingar i ärendet





§67 KS Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden
§94 KSAU Förändringar av KF-nyckeltal för barn- och ungdomsnämnden
§16 BUN Nyckeltal 2018
Förändringar i KF-nyckeltalen 2018-01-24

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad
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§52

Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
(2018 KS0129)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 970 000 kr i investeringsmedel till
samhällsbyggnadsnämnden för exploatering av marknadsplatsen.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 150 000 kr i investeringsmedel för iordningställande
av parkområde enligt detaljplan.

Beskrivning av ärendet
Givagård 1:27 (marknadsplatsen i Torup) har kommunen sålt två tomter till två exploatörer.
På området ska det byggas 20st lägenheter och en infrastruktur behöver tas fram. Kommunen
ska stå för delar av exploateringen inom området enligt planbeskrivningens ekonomiska
fördelning:
- kostnader som uppstår vid anläggande av ny väg och framdragande av teknisk försörjning
till områdets tomtgräns bekostas av kommunen.
- Kommunen bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet
- Kostnader för framdragning av VA till tomtgräns bekostas av kommunen.
Beräknad investeringskostnad exploatering: 970 000 kr
Beräknad investeringskostnad för iordningställande av parkområde: 150 000 kr
Fördelning av kapitalkostnader:
VA, 20 193 kr/år
Gatubelysning, 6 936 kr/år
Asfalt, 35 208 kr/år
Iordningställande av parkområde, 10404 kr/år

Handlingar i ärendet







§70 KS Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
§99 KSAU Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
§5 SBN Begäran om medel för exploatering marknadsplatsen
Kostnadsberäkning Exploatering Givagård 1_27
Begäran om medel för exploatering Marknadsplatsen
Planbeskrivning DP del av Givagård 1_27 20170426(124940) (0)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 970 000 kr i investeringsmedel till
samhällsbyggnadsnämnden för exploatering av marknadsplatsen.
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Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 150 000 kr i investeringsmedel för iordningställande
av parkområde enligt detaljplan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 62 000 kr och 10 000 kr för drift- och kapitalkostnader för
2018. Finansering sker via kommunstyrelsens reserv. Drift- och kapitalkostnader för
kommande år hänskjuts till budgetberedningen. Den del som handlar om kapitalkostnader
läggs bland ofördelade kapitalkostnader tills investeringen är genomförd.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§53

Svar på motion HBTQ-kunskap
(2017 KS0423)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet och hänskjuter frågan om
finansiering till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om HBTQ-kunskap i kommunen. I motionen föreslås
att:
- Hylte kommun aktivt arbetar för ökad HBTQ-kunskap hos sina anställda.
- En strategi kring hur Hylte kommun ska arbeta med HBTQ-frågor och att höja kunskapen i
organisationen tas fram.
- HBTQ- utbildningsinsatserna inleds med att elevhälsan som möter ungdomar och familjer
blir HBTQ-diplomerad/certifierad.
Kommunledningskontoret har fått uppdrag att besvara de två första att-satserna.
HBTQ är en akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Regeringen publicerade 2014 ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, skriften beskriver den strategi och de insatser som
bedöms krävas för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Regeringens bedömning är att det finns ett stort behov av
kunskaps- och kompetensutveckling i HBT- frågor i samhället. Strategin förmedlade i
uppdrag åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida ett kunskapsstöd för HBTQ-frågor i syfte att
skapa förutsättningar för ett likvärdigt bemötande. I Socialstyrelsens rapport ”Att främja
HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter” redovisas strategier för hur kommuner kan
arbeta med HBTQ-frågor. Socialstyrelsen rekommenderar i rapporten att kommuner ska
eftersträva hög HBTQ kompetens och ett gott bemötande i den offentliga verksamheten, samt
belysa HBTQ-perspektivet inom styrning och ledning. De exempel som rapporten lyfter fram
visar på att HBTQ är integrerat i kommunens policydokument.
Kommuner kan senast 7 mars 2018 ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen för
utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller kön.
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att Hylte kommun ska arbeta aktivt för ökad
HBTQ-kunskap och ta fram en strategi för HBTQ-frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att svara på den sista att-satsen. Nämnden
föreslår att motionen bifalls, men kommenterar att kommunfullmäktige behöver ta ställning
till om det ska vara en diplomering eller certifiering eftersom det är en kostnadsskillnad.

Handlingar i ärendet









§48 KS Svar på motion HBTQ-kunskap
§60 KSAU Svar på motion HBTQ-kunskap
Motion HBTQ-kunskap
Tjänsteskrivelse - Svarfrån KLK motion HBTQ-kunskap
§17 BUN Remiss från KSAU Motion HBTQ-kunskap
Ärendebeskrivning från BUK svar på motion HBTQ-kunskap
§166 KF Inkomna motioner
§343 KSAU Motion HBTQ-kunskap - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet och hänskjuter frågan om
finansiering till budgetberedningen.

Yrkande
Viveca Norén (SPI) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut om bifall till motionen mot Viveca
Noréns avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Barn- och ungdomsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§54

Nödvattenplan Hylte kommun
(2017 KS0462)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nödvattenplan för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på nödvattenplan.
Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent vatten och brist kan leda till hälso- och
produktionsproblem. Smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att
behövande i kommunen blir utan rent vatten eller får inget vatten överhuvudtaget. Hylte
kommun genom VA- och renhållningsenheten ansvarar för vattenförsörjningsplanen och
därmed också för nödvattenförsörjningen, då Hylte kommun i alla situationer ska se till att
invånarna har tillgång till rent vatten.

Handlingar i ärendet






§49 KS Nödvattenplan Hylte kommun
§61 KSAU Nödvattenplan Hylte kommun
§94 SBN Nödvattenplan Hylte kommun
Nödvattenplan Hylte kommun
Tjänsteskrivelse Nödvattenplan Hylte kommun

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§55

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 2 motioner.

Handlingar i ärendet



Motion Etablera hundrastplats
Motion Översyn taxa/avgift för gemensam sopbehållare

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§56

Avsägelser - Ledamot i överförmyndarnämnden
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Maria Johansson Arnström (S) från sitt
uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden.

Beskrivning av ärendet
Maria Johansson Arnström (S) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i
överförmyndarnämnden.

Handlingar i ärendet



Avsägelse uppdrag som överförmyndare
Avsägelse ledamotsplats i Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§57

Avsägelse - ledamot i kommunfullmäktige
(2018 KS0015)

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

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

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§58

Fyllnadsval - Ledamot i överförmyndarnämnden
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som ledamot i överförmyndarnämnden
för resten av mandatperioden:
Micael Arnström (S)
Rydöforsvägen 2
314 42 Rydöbruk

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Maria Johansson Arnström (S) från sitt uppdrag som ledamot
i överförmyndarnämnden och behöver göra ett fyllnadsval.

Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Enligt framtagen rutin
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§59

Fyllnadsval - Patientnämnd
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ledamot i patientnämnden för
resten av mandatperioden:
Maj Brodin Johansson (C)
Vallgatan 6
314 51 Unnaryd

Beskrivning av ärendet
Dorotea Nilsson (S) blev befriad från sitt uppdrag som ledamot i patientnämnden vid
kommunfullmäktiges sammanträde 15 mars 2018.

Beslutet skickas till
Patientnämnden (Region Halland)
Enligt framtagen rutin
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§60

Nya ärenden
(2018 KS0018)
Inga nya ärenden vid dagens möte.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
26 / 27

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-03

Kommunfullmäktige

§61

Övriga ärenden
(2018 KS0019)
Uppvaktning av Hylte Volleys dam- och herrlag
I samband med sammanträdet uppmärksammas Hylte/Halmstads Volleys framgångar i SMslutspelet.
Enkel fråga om odlingslotter
Malin Svan (C) ställer följande fråga till Hyltebostäders ordförande Lars Sundberg (S):
20151001 fick Centerns motion om odlingslotter bifall i kommunfullmäktige.
Anna Roos ställde en enkel fråga för 10 månader sedan och då hade det inte skapats några
odlingslotter trots fullmäktiges bifall till motionen. Har det inför 2018 skapats några
odlingslotter i Hyltebostäders bestånd i enlighet med den beviljade motionen?
Lars Sundberg (S) svarar att det inte har skapats några odlingslotter, men när den nya
verkställande funktionären börjar kommer Lars lyfta frågan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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