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Mötesdatum
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Micael Anström (S) §78-82, 86-
116

Lennart Ohlsson § 83, Krister 
Mattsson § 84-85

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Katrin Karlsson (S) Rolf Näslund (M)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-18
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 13:00-20:00

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande) §§78-82, §§86-116, Ronny Löfquist (S) §§78-
82, §§84-90, §§92-116, Stina Isaksson (SD) §§78-82, §§84-86, §§88-90, §§92-
116, Anna Roos (C) §§78-82, §§84-116, Maria Hedin (S) §§78-82, §§84-85, 
§§87-88, §§90-116, Bo-Gunnar Åkesson (M) §§78-82, §§84-85, §§88-90, §§92-
116, Kerstin Alexén (SD) §§78-82, §§84-86, §§88-90, §§92-116, Malin Thydén-
Kärrman (S) §§78-86, §§88-116, Andreas Algerbo (C) §§78-82, §§84-85, §§87-
89, §§91-116, Krister Mattsson (S) (vice ordförande) §§78-82, §§84-116, Monica 
Grönroos (SD) §§78-94, Bengt-Åke Torhall (L) §§78-82, §§84-86, §§89-90, 
§§92-116, Birgitta Årzen (S) §§78-89, §§91-116, Rolf Näslund (M), Malin Svan 
(C) §§78-85, §§87-116, Lisa Mogren (V) §§78-82, §§84-116, Abdiasiis Dahir (S) 
§§78-86, §§88-116, Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S) 
§§78-82, §§86-116, Martina Philip Carlsson (C) §§78-85, §87, §89, §§92-116, 
Johan Fahlen (S) §§78-82, §§84-116, Ann-Christin Wendpaap (S) §§78-85, 
§§87-116, Christer Johansson (M), Göran Edberg (S) §§78-82, §§84-89, §§91-
116, Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C) §§78-85, §§87-116, Gunnel 
Johansson (S) §§78-82, §§84-87, §§89-116, Alexander Engman (L) §§78-82, 
§85, §§87-89, §§91-116, Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S) §§78-86,
§§88-116, Tommy Edenholm (KV) §§78-82, §§84-87, §§89-116, Håkan 
Bengtsson (C) §§78-82, §§85-116, Marie-Louice Lindström (S) §§78-82, §§84-
93, Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande) §§78-82, §§84-85, §§87-116, 
Mihaly Thorman (SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Larsson (M) 
§83, §§86-87, §91, Lennart Erlandsson (C) §§83-84, §86, §88, §§90-91, Maj
Brodin Johansson (C), Åsa Engberg (L) §§83-84, §87, Fredrik Engberg (L) §83, 
Lars Sundberg (S) §§78-90, §§92-116, Monika Albrecht (S) §§83-91, §§94-116, 
Rune Gunnarsson (S) §83, §87, §90, Hanna Arvidsson (S) §§83-84, §§86-87, 
§91, Per-Yngve Bengtsson (S) §83, Fakhria Hamidi (S) §83, Mustafe Yuusuf (S)
§83, Matilda Wahlström (S) §83, Jonny Wester (V) §83, Bo Brandt Nielsen (SD),
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Bjarne Gunnarsson (SD) §87, §91, §§95-116, Gunilla Magnusson (KV) §§78-83, 
§§86-88, §§90-116

Ej tjänstgörande ersättare Bo Larsson (M) §§78-82, §§84-85, §§88-89, §§92-116
Lennart Erlandsson (C) §§78-82, §85, §87, §89, §§92-116
Åsa Engberg (L) §§78-82, §85, §89, §§92-93
Fredrik Engberg (L) §§78-82, §§84-85, §87, §89, §§92-93
Monika Albrecht (S) §§78-82, §§92-93
Rune Gunnarsson (S) §§78-82, §84, §§88-89, §§92-93
Hanna Arvidsson (S) §§78-82, §85, §§88-90, §§92-116
Per-Yngve Bengtsson (S) §§78-82, §§84-86, §§88-116
Fakhria Hamidi (S) §§78-82, §§84-116
Mustafe Yuusuf (S) §§78-82, §§84-85, §§87-116
Matilda Wahlström (S) §§78-82, §§84-116
Jonny Wester (V) §§78-82, §§84-93
Bjarne Gunnarsson (SD) §§78-86, §§88-90, §§92-94

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)

Utses att justera Katrin Karlsson (S)
Rolf Näslund (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§78-116
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ÄRENDELISTA
§78 Val av justerare

§79 Godkännande av ärendelista

§80 Meddelanden

§81 Information revisorerna

§82 Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder - allmän debatt

§83 Beslut om ansvarsfrihet - kommunstyrelsen

§84 Beslut om ansvarsfrihet - valnämnden

§85 Beslut om ansvarsfrihet - nämnden för överförmyndare i samverkan

§86 Beslut om ansvarsfrihet - barn- och ungdomsnämnden

§87 Beslut om ansvarsfrihet - samhällsbyggnadsnämnden

§88 Beslut om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden

§89 Beslut om ansvarsfrihet - tillsynsnämnden

§90 Beslut om ansvarsfrihet - arbets- och näringslivsnämnden

§91 Beslut om ansvarsfrihet - bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§92 Beslut om revisionsberättelse

§93 Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland

§94 Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun

§95 Ombudgeteringar Hylte kommun

§96 Svar på motion angående medborgarförslag

§97 Svar motion angående avtal moduler

§98 Svar på motion om hjärtstartare

§99 Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden

§100 Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun

§101 Återredovisning motioner

§102 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§103 Begäran om medel fritidskort

§104 Begäran om medel färdtjänst

§105 Begäran om medel vinterväghållning

§106 Taxor Forum

§107 Revidering av miljötaxa - bilaga 4 Tobak, strålskydd, läkemedel

§108 Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll

§109 Avyttrande av aktier i IUC Halland
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§110 Val av ombud Inera

§111 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda till 
politiker

§112 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar

§113 Avsägelser

§114 Fyllnadsval

§115 Inkomna motioner

§116 Övriga ärenden
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§78

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rolf Näslund (M) och Katrin Karlsson (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad
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§79

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad
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§80

Meddelanden 
(2019 KS0007)

 
Inga meddelanden vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§81

Information revisorerna 
(2019 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Steneteg (C) informerar om en pågående granskning kring upphandling av 
vinterväghållning. Kommunfullmäktige får också information om en granskning kring 
vattenförsörjning.
 
Revisionen har också har skickat ut en inbjudan till nämnder och styrelser. Med inbjudan har 
det skickats ut ett antal frågor som man vill ha svar på inför mötet.
Paragrafen är justerad
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§82

Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder - allmän debatt 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ha tagit del av debatten.

Beskrivning av ärendet
Under ärendet sker en allmän debatt kring de två revisionsberättelser som lämnats till 
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 Revisionsberättelse 2018 (EK, BL, SW)
 Revisionsberättelse (OG, KJ)
 Granskning årsredovisning Hylte kommun 2018
 Kommunstyrelsen 2018 års svar rörande årsredovisningen
 C och M i samverkans yttrande kring revisionsrapporten BUN
 C och M i samverkans yttrande kring revisionsrapporten KS
 Yttrande kring revisionsberättelse barn- och ungdomsnämnden (majoritet)

 

I ärendet yttrar sig
Erik Karlsson (C), Ove Gustavsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Maria 
Hedin (S), Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Gunnel 
Johansson (S) och Lennart Ohlsson (C).
 

Paragrafen är justerad
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§83

Beslut om ansvarsfrihet - kommunstyrelsen 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och 
intern kontroll av ekonomin. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
 

Jäv
Bengt-Åke Torhall (L), Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Alexander Engman (L), Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Micael Arnström (S), Krister 
Mattsson (S), Maria Johansson-Arnström (S), Johan Fahlén (S), Göran Edberg (S), Gunnel 
Johansson (S), Marie-Louice Lindström (S), Lisa Mogren (V), Desirée Hultberg (M), Stina 
Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
 
I och med presidiets jäv tjänstgör Lennart Ohlsson (C) som ordförande.
 

I ärendet yttrar sig
Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Malin Thydén-Kärrman (S) och Bo Brandt-Nielsen (SD)
 

Yrkande
Rolf Näslund (M) yrkar: Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för 
bristande styrning och intern kontroll av ekonomin. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
 Malin Svan (C), Bo Brandt Nielsen (SD) och Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar bifall till Rolf 
Näslunds yrkande.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige bifaller eller avslår Rolf Näslunds yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Rolf Näslunds yrkande.
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (som meddelande)
Revisorerna
 

Paragrafen är justerad
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§84

Beslut om ansvarsfrihet - valnämnden 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till valnämnden för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för valnämnden.

Jäv
Maria Johansson Arnström (S), Matilda Wahlström (S), Gunilla Magnusson (KV), Alexander 
Engman (L), Håkan Bengtsson (C), Micael Arnström (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.
 
I och med Micael Arnströms jäv tjänstgör Krister Mattsson (S) som ordförande.
 

Paragrafen är justerad
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§85

Beslut om ansvarsfrihet - nämnden för överförmyndare i samverkan 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till nämnden för överförmyndare i 
samverkan för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nämnden för överförmyndare i 
samverkan.

Jäv
Maria Johansson Arnström (S), Micael Arnström (S) och Gunilla Magnusson (KV) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
 
I och med Micael Arnströms jäv tjänstgör Krister Mattsson (S) som ordförande.

Paragrafen är justerad
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§86

Beslut om ansvarsfrihet - barn- och ungdomsnämnden 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden, men 
riktar anmärkning mot bristande måluppfyllelse gällande ekonomi samt bristande styrning och 
intern kontroll av ekonomi. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden.

Jäv
Bo-Gunnar Åkesson (M), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Alexander Engman (L), 
Maria Hedin (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Desirée Hultberg (M), Martina Philip Carlsson 
(C)  anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
 
I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Rolf Näslund (M), Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Ove Gustavsson 
(S),

 

Yrkande
Stina Isaksson (SD), med instämmande av Anna Roos (C) och Rolf Näslund (M) yrkar: 
Kommunfullmäktige beviljar inte ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden på grund 
av bristande måluppfyllelse gällande ekonomi samt bristande styrning och intern kontroll av 
ekonomi. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och 
ungdomsnämnden, men riktar anmärkning mot bristande måluppfyllelse gällande ekonomi 
samt bristande styrning och intern kontroll av ekonomi.  
 

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet från Stina Isaksson m.fl. mot yrkandet från Ronny Löfquist. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt Ronny Löfquists yrkande röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
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Resultat
Med röstsiffrorna 21 JA-röster och 15 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Monica Grönroos (SD), Thomas Johansson (SD), 
Bo Brandt Nielsen (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann 
(SD), Anna Roos (C), Maj Brodin Johansson (C), Håkan Bengtsson (C), Lennart Erlandsson 
(C), Bo Larsson (M), Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M) reserverar sig till förmån för 
yrkandet från Stina Isaksson m.fl.
 

Protokollsanteckning
Rolf Näslund (M) lämnar följande protokollsanteckning: Barn- och ungdomsnämnden har 
misslyckats ekonomiskt och överskridit sin budget 2018 mer än någon annan nämnd någonsin 
i Hylte kommuns historia, - ca 60 miljoner. Barn- och ungdomsnämnden har misslyckats 
verksamhetsmässigt och bara uppnått en mindre del av de verksamhetsmål som fullmäktige, 
genom nyckeltal, fastställt. Barn- och ungdomsnämnden har misslyckats politiskt genom att 
inte uppfylla sitt uppdrag att styra och leda skolan. Istället har beslut mörkats, fattats i 
enskilda överläggningar eller helt enkelt undanhållits nämnden och nämnden har inte agerat 
för att ta tillbaka initiativet. Huvudansvaret för allt detta ligger på majoriteten Framtid Hylte 
och nämndens ordförande Maria Hedin (S) vilken vi helt saknar förtroende för. 
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Revisorerna

Paragrafen är justerad
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§87

Beslut om ansvarsfrihet - samhällsbyggnadsnämnden 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till samhällsbyggnadsnämnden för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden.

Jäv
Malin Thydén-Kärrman (S), Bengt-Åke Torhall (L), Abdiasiis Dahir (S), Roger Andersson 
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet.

Paragrafen är justerad
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§88

Beslut om ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till omsorgsnämnden för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för omsorgsnämnden.

Jäv
Gunnel Johansson (S), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L), Martina Philip 
Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
 

I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD) och Ronny Löfquist (S)
 

Yrkande
Stina Isaksson: Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet med motiveringen 
att nämnden inte följer lagen enligt LSS (lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade).
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till båda revisionsberättelserna som föreslår att nämnden ska 
beviljas ansvarsfrihet
 

Beslutgång
Ordförande ställer revisorernas förslag mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt revisorernas förslag.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), 
Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Mihaly Thormann (SD) och Monica Grönroos 
(SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 
 

Paragrafen är justerad
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§89

Beslut om ansvarsfrihet - tillsynsnämnden 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till tillsynsnämnden för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för tillsynsnämnden.

Jäv
Gunilla Magnusson (KV) och Maria Hedin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet.
 
 

Paragrafen är justerad
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§90

Beslut om ansvarsfrihet - arbets- och näringslivsnämnden 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till arbets- och näringslivsnämnden för 
2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för arbets- och näringslivsnämnden.

Jäv
Göran Edberg (S), Birgitta Årzén (S), Alexander Engman (L), Andreas Algerbo (C) och 
Martina Philip Carlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Paragrafen är justerad
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§91

Beslut om ansvarsfrihet - bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet till bostadsstiftelsen Hyltebostäder för 
2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för bostadsstiftelsen Hyltebostäder.

Jäv
Lars Sundberg (S), Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD) och Martina Philip Carlsson (C) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet.

Paragrafen är justerad
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§92

Beslut om revisionsberättelse 
(2019 KS0285)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om revisionsberättelsen.

Handlingar i ärendet
 Revisionsberättelse 2018 (EK, BL, SW)
 Revisionsberättelse (OG, KJ)
 Granskning årsredovisning Hylte kommun 2018

Paragrafen är justerad
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§93

Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland 
(2019 KS0273)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet för 
2018.
 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för Samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2018.

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
 §120 KS Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 §138 KSAU Ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 Ansvarsfrihet för samordningsförbundet
 Årsredovisning, revisionsberättelse Samordningsförbundet i Halland 

Revisionsberättelse 2018
 Årsredovisning, revisionsberättelse Samordningsförbundet i Halland PM -granskning, 

Delioette
 Årsredovisning, revisionsberättelse Samordningsförbundet i Halland Årsredovisning 

2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet för 2018.
 

Jäv
Göran Edberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Halland

Paragrafen är justerad
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§94

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun 
(2019 KS0055)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Övergripande
Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till REP 2020-2023 är de 
planeringsförutsättningar som kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 (§34) med följande 
justeringar:

 Skatteunderlagsprognos uppdaterad 190502 , LSS-utjämningen är ej uppdaterad då 
beräkningarna från SKL bygger på 2017 års siffror för Hylte kommun. LSS-utjämningen 
uppdateras i juni när nästa skatteprognos kommer.

 Utökning generella statsbidrag med 5 000 000 kr (2020) 10 000 000 kr (2021) 15 000 000 kr 
(2022-2023) i enlighet med fyrpartiöverenskommelsen nationellt mellan S,MP,C,L

 Förändrad kostnadsutjämning "Lite mer lika" 6 700 000 kr (2021-2023)
 Skattesatsen föreslås till 21:45 (oförändrad)

 
Beslut om investeringsbudget 2020-2023 hänskjuts till justeringstillfället i 
kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande.
 
Beslut om taxor hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november.
 
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges budgetram uppjusteras med:

 173 000 kr för ökade kapitalkostnader
 
Kommunfullmäktiges budgetram nedjusteras med:

 173 000 kr (2023) för minskade kapitalkostnader
 
Kommunfullmäktiges nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 862 000 kr

2021 877 000 kr

2022 892 000 kr

2023 735 000 kr
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 673 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 3 359 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 1 625 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Kommunstyrelsens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 49 138 000 kr

2021 48 152 000 kr

2022 45 849 000 kr

2023 45 380 000 kr

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att

 utreda förutsättningarna för att bygga ett eget fastighetsnät för kommunens särskilda 
boenden

 tillsammans med politiken utveckla kommunens styrmodell
 undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd
 tillsammans med barn- och ungdomskontoret genomlysa och beskriva behovet av 

budgetförstärkning inom Vuxenutbildningen och SFI
 ta fram en fördelningsmodell och beräkning av för hyra Forum, Hyltebruk

 
Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

 61 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 154 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 68 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Räddningsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 13 651 000 kr

2021 13 414 000 kr
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2022 13 571 000 kr

2023 13 820 000 kr

 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 500 000 kr för ökade kostnader för fritidskort
 1 000 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst
 1 500 000 kr för ökade kostnader för vinterväghållning
 370 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup
 300 000 kr för Miljö- och naturvårdsutvecklare
 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 344 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 407 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 259 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 24 887 000 kr

2021 25 005 000 kr

2022 25 071 000 kr

2023 25 295 000 kr

 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

 undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med 
Hallandstrafiken.

 
Tillsynsnämnden
Tillsynsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 142 000 kr

2021 145 000 kr

2022 148 000 kr
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2023 152 000 kr

 
Arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 200 000 kr stimulansmedel för integrationsinsatser
 
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 121 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 80 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 57 350 000 kr

2021 58 551 000 kr

2022 59 823 000 kr

2023 61 159 000 kr

 
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 898 000 kr

2021 917 000 kr

2022 938 000 kr

2023 958 000 kr

 
Barn-och ungdomsnämnden
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

 700 000 kr för IT-pedagog (projektfasen med tre tjänster avslutas och en tjänst blir 
permanent)

 7 000 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga
 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:
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 104 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 1 913 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 1 510 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 25 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 320 140 000 kr

2021 325 404 000 kr

2022 332 179 000 kr

2023 339 446 000 kr

 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

 Redovisa eventuellt behov av budgetutökning som nämnden har 2020 kopplat till 
omställningsarbete för en budget i balans.

 återkomma med eventuella behov av budgetutökningar som en effekt av 
skolskjutsutredningen som är under framtagande.

 Utredning om resursskola ska skickas till budgetberedningen inför justeringen i november.
 
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

 3 400 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)
 600 000 kr för enhetschef i beredskap

 
Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

 129 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 309 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 76 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 63 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Omsorgsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:
2020 192 091 000 kr

2021 194 846 000 kr

2022 198 876 000 kr

2023 203 139 000 kr
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Omsorgsnämnden får i uppdrag att

 beskriva hur nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 
2020.

 
Valnämnden
Valnämndens ram uppjusteras med

 50 000 kr 2021 för valarbete
 350 000 kr 2022 för valarbete

 
Valnämndens nettodriftram 2020-2023 fastställs till:
2020 0 kr

2021 50 000 kr

2022 350 000kr

2023 0 kr

 
Finansiering
Kommunfullmäktiges reserv sätts till 0
 
Kommunstyrelsens reserv sätts till 5 000 000
 
Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 9 444 000 kr
2021: 12 355 000 kr
2022: 12 685 000 kr
2023: 12 685 000 kr

 
Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 6 353 000 kr
2021: 7 379 000 kr
2022: 6 910 000 kr
2023: 6 910 000 kr

 
Eget kapital förändras med:

2020: 20 618 000 kr
2021: 17 388 000 kr
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2022: 19 491 000 kr
2023: 22 496 000 kr

 
Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala 
borgensåtagandet.
 
Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.
 
Övrigt
Följande förslag till budgetförstärkningar hänskjuts till justeringstillfället i 
kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande:

 600 000 kr för socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer (ANN)
 1 200 000 kr för fortsättning Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) (BUN)
 600 000 kr för rekryterare (gamla åtgärdspaketet) (KS)
 350 000 kr för lönekonsult (KS)
 1 500 000 kr för E-förvaltningsprojektet blir ordinarie verksamhet (KS)
 1 000 000 kr för uppgradering till Office 365 (KS)
 80 000 kr för införande av första insatsperson (FIP) (RN)

 
Samtliga utredningsuppdrag ska vara färdiga till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 7 
oktober.
 
Samtliga nämnders analyser som lämnats in under våren har behandlats i beredningen av REP 
2020-2023. Vissa har lett till uppjustering av ramar, uppdrag till nämnder eller hänskjutits till 
justeringstillfället i november. De analyser som inte benämns i detta protokoll kommer inte att 
behandlas vidare.
 
Beslut om investeringsbudet 2020-2023 och taxor hänskjuts till kommunfullmäktige i 
november 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska ta beslut om resultat- och ekonomisk plan 2020-2022.
 
På kommunfullmäktiges sammanträde inleds ärendet med en allmänpolitisk debatt , innan 
fullmäktige går vidare till yrkanden och beslut.

Handlingar i ärendet
 §118 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
 §136 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
 REP 2020-2023 Resultatbudget - FRAMTID HYLTE 2.0 - KS förslag.pdf
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 REP 2020-2023 Driftbudget - FRAMTID HYLTE 2.0 - KS förslag.pdf
 REP 2020-2023- FRAMTID HYLTE 2020-2021.pdf
 190424 Förslag SD protokoll REP (inkl. inledning)
 REP 2020-2023 driftsbudget - C och M i samverkan (inkl. valnämnd)
 REP 2020-2023 resultatbudget - C och M i samverkan
 REP 2020-2023 driftbudget - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
 REP 2020-2023 räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
 190424 Förslag SD protokoll REP
 REP 2020-2023 Driftsbuget SD
 REP 2020-2023 Resultatbudget SD
 Förord C och M i Samverkans budgetförslag.docx
 REP 2020-2023 räkenskaper - C och M i samverkan
 REP 2020-2023 driftsbudget - C och M i samverkan
 §29 SBN Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
 §17 SBN Resultat- och ekonomisk plan 2019-2021 (REP)
 Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
 Taxebilaga 2019 - Livsmedel
 Taxebilaga 2019 - Miljöenheten
 Taxebilaga 2019 - Plan- och bygg
 Taxebilaga 2019 - Renhållning
 Taxebilaga 2019 - VA
 Resultat-och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
 §25 ANN Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys
 §29 ANN Mål och nyckeltal
 Tjänsteskrivelse - resultat- och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analsys
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - prioriteringar av investeringar
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - nämndens analys av nyckeltal
 Tjänsteskrivelse - ANN nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019
 Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys - nuläge och omvärld
 Förslag på förändringar taxor ANN (ANN analys)
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden ANN
 ANN nycketal på kommunfullmäktigenivå 2019
 beskrivning tjänster digitalsiering
 Beskrivning tjänster informations- och kanslienheten
 190418 REP 2020-2023 räkenskaper - inför beredning
 Investeringsbudget 2020-2023
 Beskrivning tjänster ekonomi
 Beskrivning tjänster personal
 Beslutsunderlag - Lönestrategisk plan
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023_Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2021_Övningsplats Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018-2020_Lastväxlartank Räddningsnämnden

31 / 86



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 32
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Bilaga 8, IT - investeringar
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2019_Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018-2020_Lastväxlartank Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2021_Övningsplats Räddningsnämnden
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023_Räddningsnämnden
 Bilaga 1 - Sammanfattning av identifierade områden nuläge och omvärld 

Räddningsnämnden 2019
 Tabell för sammanfattning av identifierade områden
 Sammanfattande underlag
 Bilaga 1 e-förvaltning
 Bilaga 2, upphandling
 Bilaga 3, e-handel
 Bilaga 4, drift av webbplats vid kris
 Integrationskoordinator, bilaga 5
 Bilaga 6, rekryterare
 Bilaga 7, IT drift
 Bilaga 8, IT - investeringar
 Bilaga 9, systemförvaltare för HR-system
 Bilaga 10, webbdirektiv
 §30 ON Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
 Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
 Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden
 190318 Vinterväghållning
 190318 REP miljö
 190318 Färdtjänst
 190318 Fritidskort
 190318 Dagcentraler
 190318 Allmän satsning
 Restultat- och ekonomisk plan 2020-2023
 §35 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden 

- investeringar
 §36 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden  

- nämndens analys
 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld BUN
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 förskola hylte tätort
 Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden BUN
 KF 24 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år
 KF 29 Andel godkända elever som fullgör grundvux
 KF 30 Andel godkända elever som fullgör gymnasievux
 KF 32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program
 KF 33 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9
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 KF 35 och KF 40 - Nöjdhet vuxenutbildning och IM - gammal analys
 KF 36 Väntetid SFI från köställningsdatum till erbjuden plats
 KF 37 Andel godkända elever SFI
 KF 38 Andel som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum
 KF 39 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum
 Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2020-2022
 Protokoll cesam 2019-05-22
 190617 REP 2020-2023 Räkenskaper - SD.PDF
 190617 Protokoll REP - SD.DOCX
 190614 REP 2020-2023 Resultatbudget.pdf

Förslag till beslut
Enligt bilaga §118 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2020-2023 - Hylte kommun.

 

I ärendet yttrar sig
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Stina Isaksson (SD), Birgitta Årzén (S), Lennart Ohlsson (C), Malin Thydén-Kärrman (S), 
Malin Svan (C), Maria Hedin (S), Gunnel Johansson (S),
 

Kommunfullmäktige
Ordförande frågar om kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommunfullmäktige. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har fastställt budgeten.
 

Kommunstyrelsen
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar:
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 500 000 kr för att vända sjukfrånvaro till frisknärvaro
 700 000 kr för IT pedagog (projektfasen med tre tjänster inom barn- och ungdomsnämnden 

avslutas 2019 och en tjänst blir permanent i kommunstyrelsen)
 700 000 kr för tidigare IT pedagog (flytt från barn- och ungdomsnämnden)

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:
 1 500 000 kr för att plocka bort halvt karensavdrag

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:
 undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd eller försäljning om 

behov av lokalen inte finns inom kommunens verksamhet
 sälja Forum, Hyltebruk till Hyltebostäder eller extern aktör
 avyttra alternativt riva Gamla Real
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 utvärdera Kontaktcenter (KC). Har de arbetsuppgifter som planerats överföra till KC bytt 
ansvar och om det finns kapacitet att överföra fler administrativa uppgifter.

 göra e-förvaltningsprojektet permanent inom befintlig ram
 
Stina Isaksson (SD) yrkar följande som en helhet: 
Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 
Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

 1 673 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 3 359 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 1 625 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

 att använda sig av befintlig personal som arbetar med digitalisering för att införa det nya 
systemet med e-fakturor samt e-handel och med att flytta Hylte kommuns webbplats till en 
molntjänst.

 ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
 ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
 hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
 se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
 införa medborgarförslag
 införa webbsändningar från fullmäktige
 se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på 

alla kommunens anläggningar
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag till resultat- och ekonomisk 
plan 2020-2023.
 
Ronny Löfquist (S)yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos och Stina Isakssons yrkanden.
 
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 500 
000kr i kommunstyrelsens ram för frisknärvaro. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
utökning av kommunstyrelsens ram för permanent tjänst som IT-pedagog. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om flytt 
av IT-pedagog. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande 
om uppdrag kring Unnegården. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppdrag kring Gamla Real. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppdrag kring kontaktcenter. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om e-
förvaltningsprojektet. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
nedjustering av kommunstyrelsens ram för halvt karensavdrag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring 
de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår resten av kommunstyrelsens 
förslag till beslut rörande kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit 
förslaget.
 
Reservation
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svann (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Anna Roos yrkanden. 
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Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig till 
förmån för Stina Isakssons yrkanden.
 

Räddningsnämnden
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med 80 000 kr för FIP 
(första insatsperson). 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar följande som en helhet:
Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
 50 000 kr för löneökningar
 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
 30 000 kr driftskostnader bandvagn

 
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

 61 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 154 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 68 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om förste 
insatsperson. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande kring 
övriga delar för räddningsnämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Reservation
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M), Stina Isaksson (SD), 
Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann 
(SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet om FIP till 
förmån för Anna Roos yrkande.
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Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot 
beslutet om övriga delar för räddningsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 

Samhällsbyggnadsnämnden
Yrkande
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anna Roos (C) yrkar:
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 300 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup 
(övriga medel som behövs ska finansieras via taxehöjning)

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
 1 500 000 för ej fortsättning med fritidskorten

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
 undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med 

Hallandstrafiken. I uppdraget ingår att ta fram kostnadskalkyl för resor endast inom Hylte 
kommun.

 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Anna Roos yrkande om dagcentraler.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar följande som en helhet:
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

 1 000 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst
 1 500 000 kr för ökade kostnader för vinterväghållning
 370 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och
 250 000 kr för miljöinspektör
 150 000 kr för hundrastplats
 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

 1 500 000 för ej fortsättning med fritidskorten
 344 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 407 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 259 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

 utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste 
funktionsnedsättningarna

 hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
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 se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
 utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola

 
Malin Thyden-Kärrman (S) yrkar avslag till Stina Isakssons yrkande. 
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om 
dagcentraler mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om 
fritidskort mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande om 
miljöinspektör mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring 
de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om 
komplettering fritidskort mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande konsterar att övriga delar i Stina Isakssons yrkande stämmer överens med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och frågar därför om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Reservationer
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet 
om FIP till förmån för Anna Roos yrkande.
 
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot 
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beslutet om uppdragen för arbets- och näringslivsnämnden till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.
 
Ajournering 17:15-17:30.
 

Tillsynsnämnden
Ordförande frågar om kommunfullmäktige fastställer budgeten för tillsynsnämnden. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har fastställt budgeten.
 

Arbets- och näringslivsnämnden
Yrkande
Birgitta Årzén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Anna Roos (S) yrkar:
Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

 starta upp nattvandring inom befintlig ram
 friskvårdsgrupper kring barnfetma inom befintlig ram.

 
Stina Isaksson yrkar följande som en helhet:
Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

 120 000 kr för nattvandrande föreningar
 300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma
 150 000 kr för fritidsbank (2020)

 
Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 121 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 80 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

 införa ett mångkulturellt bokslut
 införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen
 ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
 ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
 hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen
 se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
 utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete 

efter avslut
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isaksson yrkande om 
uppjusteringar och nedjusteringar av nämndens ram. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring 
de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
nattvandring. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande 
om friskgrupper mot barnfetma. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot 
besluten om ram och uppdrag för arbets- och näringslivsnämnden till förmån för Stina 
Isakssons yrkande.
 
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M), Stina Isaksson (SD), 
Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann 
(SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot besluten 
om nattvandring och friskvårdsgrupper till förmån för Anna Roos yrkande.
 

Nämnden för överförmyndare i samverkan
Ordförande frågar om kommunfullmäktige fastställer budgeten för nämnden för 
överförmyndare i samverkan. Ordförande finner att kommunfullmäktige har fastställt 
budgeten.
 

Barn- och ungdomsnämnden
Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg om att 
utredning om resursskola ska skickas till budgetberedning inför justeringen i november.
Anna Roos (C) yrkar:
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Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
 2 000 000 kr för pedagogtjänster
 1 200 000 kr för mobila teamet
 1 000 000 kr för resursskola
 500 000 kr för utökade kostnader för skolskjuts nya regler

 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

 plocka bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en inkomstförstärkning 
för Barn- och ungdomsnämnden med 700 000 kr)

 redovisa en modell för kulturskolan som bygger på att 1:a valet är gratis och sedan 
tar avgift ut.

 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkanden om modell för kulturskolan, 
borttagning av fri sommarmånad och uppjusteringar av nämndens ram.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar:
Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare
 1 600 000 kr för elevassistenter

 
Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

 2 300 000 kr för modersmålsundervisning
 104 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 1 913 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 1 510 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 25 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

 minska ner två mentorer som ska finansiera 2 nya tjänster som trygghetsvärdar
 införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
 införa en handlingsplan mot mobbning, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens 

förskolor/skolor
 utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
 införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
 utreda kostnaden för att kommunen hyr ut en till att börja med, anpassad lägenhet för 

dagbarnvårdarverksamhet
 inför en jourhavande skolpsykolog
 utbildar all personal inom psykisk ohälsa
 ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
 ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
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 hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
 se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
 återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av 

språkkrav i enlighet med skollagen
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
pedagogtjänster. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om mobila 
teamet. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
resursskola. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om nya 
regler för skolskjuts. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isaksson yrkande om 
uppjusteringar och nedjusteringar nämndens ram. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppdrag kring sommarmånad. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 
uppdrag kring kulturskolan. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring 
de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot 
besluter om ram för barn- och ungdomsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson(C), Maj Brodin Johansson (C) reserverar sig mot beslutet 
kring Anna Roos yrkande om uppdrag kring kulturskolan till förmån för Anna Roos yrkande.
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Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot 
beslutet kring Stina Isaksssons yrkande om uppdrag till barn- och ungdomsnämnden till 
förmån för Stina Isakssons yrkande.
 

Omsorgsnämnden
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar:
Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

 beskriva hur nämnden och vårdtagare påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland 
inte fortsätter 2020.

 
Gunnel Johansson (S) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande. 
 
Stina Isaksson (SD) yrkar:
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

 5 000 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)
 5 300 000 kr för externa placeringar
 1 000 000 kr för välfärdsteknik

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:
 129 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
 309 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
 76 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
 63 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

 
Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

 införa fria trygghetslarm för äldre
 utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav
 ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
 ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
 hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
 se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
 se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal 

för att brukare ska ha en god levnadsstandard?
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Anna Roos yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande om 
uppjusteringar och nedjusteringar av nämndens ram. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om uppdrag 
kring hemsjukvårdsavtalet. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring 
de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot 
beslutet kring Stina Isaksssons yrkande om ram för omsorgsnämnden för Stina Isakssons 
yrkande.
 

Valnämnden
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på en redaktionell ändring i kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Det ska stå 50 000kr i tabellen istället för 50kr.  
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut med den redaktionella ändringen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med den redaktionella ändringen.
 

Finansiering
Yrkande
Anna Roos yrkar:

 Kommunfullmäktiges reserv sätts till 3 000 000 kr
 Kommunstyrelsens reserv sätts till 2 000 000 kr

 
Beslutsgång
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Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande 
om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens reserv. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår resten av kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
 
Reservation
Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), 
Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet 
om KS- och KF-reserv till förmån för Anna Roos yrkande.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§95

Ombudgeteringar Hylte kommun 
(2019 KS0224)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 5 725 000 kr från 2018 till 2019 enligt 
följande:
- Utrymme IT     330 000 kr
- Örnvallen konstgräs    490 000 kr
- Överföringsledning    1 000 000 kr
- Park, Marknadsplatsen   150 000 kr
- Exploatering, Marknadsplatsen    965 000 kr
- Reinvestering kost    100 000 kr
- Torups Centrum etapp 2    1 900 000 kr
- Exploatering Nyebro    590 000 kr
- Underhåll lekplatser    200 000 kr

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om ombudgetering av investeringar från 
2018 till 2019 för kommunen 2019-03-26 § 69. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 
ärendet för att tydliggöra exakta behov och vilka medel som behövs för att färdigställa 
respektive objekt.

Kontorens motiveringar har sammanställts i ärendebeskrivningen ”Förtydligande till begärda 
ombudgeteringar av investeringsanslag till 2019”. I detta dokument framgår även att det 
tillkommit två projekt sedan arbetsutskottet hanterade frågan, detta på grund utav att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om att lägga till två projekt som inte var med i det 
materialet som lämnades till ekonomienheten.

Handlingar i ärendet
 §121 KS Ombudgeteringar Hylte kommun
 §143 KSAU Ombudgeteringar Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Förtydligande till ombudgeteringar av investeringar
 Förtydligande till begärda ombudgeteringar av investeringsanslag till 2019
 Ombudgetering investeringar kommuntotal - komplettering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 5 725 000 kr från 2018 till 
2019 enligt följande:
- Utrymme IT     330 000 kr
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- Örnvallen konstgräs    490 000 kr
- Överföringsledning    1 000 000 kr
- Park, Marknadsplatsen   150 000 kr
- Exploatering, Marknadsplatsen    965 000 kr
- Reinvestering kost    100 000 kr
- Torups Centrum etapp 2    1 900 000 kr
- Exploatering Nyebro    590 000 kr
- Underhåll lekplatser    200 000 kr

 

Jäv
Anna Roos (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
 

I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD)
 

Yrkande
Stina Isaksson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om att ombudgetera 
investeringen Torup centrum etapp 2.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Information- och kanslienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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§96

Svar på motion angående medborgarförslag 
(2018 KS0403)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där det föreslås att Hylte 
kommun ska införa medborgarförslag. Kommunledningskontoret lämnar följande svar på 
motionen:

Enligt 8 kap. 1§ kommunallagen kan kommunfullmäktige besluta att införa möjlighet för 
medborgare att lämna in så kallade medborgarförslag. Den som är folkbokförd i kommunen 
eller i en kommun inom landstinget kan då väcka ärenden i kommunfullmäktige. När ett 
medborgarförslag kommer in till kommunen mottas det av kommunfullmäktige för att sedan 
fördelas till aktuell nämnd. Kommunfullmäktige kan uppdra åt styrelser eller nämnder att 
svara på förslagen, i de fall frågorna inte är av principiell betydelse eller av större vikt för 
kommunen. I de fall medborgarförslagen är av principiell karaktär eller av större vikt för 
kommunen ger nämnden förslag på svar på medborgarförslaget, varpå ärendet går upp till 
kommunstyrelsen och slutligen beslutas om i kommunfullmäktige.

Det kan ta lång tid innan en medborgare får återkoppling på sitt medborgarförslag. Det finns 
dessutom många kriterier för hur ett medborgarförslag bör vara utformat, vilket kräver vissa 
förkunskaper om kommunal politik och beslutsfattande. Kommunens invånare har redan idag 
ett brett utbud av kommunikationsvägar för medborgare att lämna synpunkter och förslag på 
kommunens politik och verksamheter. Dels kan invånare lämna synpunkter via kommunens 
kontaktcenter, som sedan fördelar ärendet till rätt person. Kommunen har även en e-tjänst för 
att lämna synpunkter, samt en utskrivbar folder som invånare kan fylla i med sina förslag. Det 
går även att lämna synpunkter på Hylte kommuns facebooksida. Dessutom går det att 
framföra synpunkter direkt till tjänstepersoner eller politiker via telefon eller mail. Enligt 
kommunens riktlinjer ska invånare snabbt få återkoppling på sina synpunkter och förslag via 
dessa kommunikationsvägar.

Med högkvalitativ service och snabb återkoppling främjar kommunen medborgardialog och 
delaktighet. Kommunledningskontoret anser därför att det är bättre att fortsätta förbättra och 
ytterligare tillgängliggöra de kommunikationsvägar som redan idag finns i kommunen. I 
jämförelse med befintliga kommunikationsvägar mellan kommunen och dess medborgare är 
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medborgarförslag ett mer resurskrävande och mindre tillgängligt forum för att lyfta förslag till 
kommunen. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås.

Handlingar i ärendet
 §127 KS Svar motion angående medborgarförslag
 §141 KSAU Svar på motion angående medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse - Motionssvar på motion angående medborgarförslag
 Motion angående medborgarförslag
 §122 KF Inkomna motioner medborgarförslag
 §335 KSAU Motion angående medborgarförslag – på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut.
 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut yrkande röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssonss yrkande röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 31 JA-röster, 8 NEJ-röster och 2 som avstod från att rösta finner ordförande 
att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.
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Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning
Dialog med kommunens invånare är viktig för kommunen och politiker som styr kommunen. 
För att få fler delaktiga i demokratiska samtal behöver det finnas vägar att komma med 
förslag och synpunkter. Medborgarförslag skulle kunna vara en sådan väg. Handläggning av 
medborgarförslag kan bli både tidskrävande, utdragen och kostsam. För att uppnå målet med 
en tätare dialog med invånarna bör kommunen på ett tydligt sätt bjuda in till att lämna 
synpunkter och hur man kan göra det. Handläggning av synpunkter av mindre frågor går 
snabbare än de politiska processerna. Stora frågor kan fångas upp och drivas vidare politiskt 
även utan medborgarförslag.

Paragrafen är justerad
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§97

Svar motion angående avtal moduler 
(2017 KS0216)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på svar 
till en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- man ser över avtalen som vi har gällande moduler i kommunen, långsiktigt kan det vara bra 
att istället köpa moduler som man när behovet inte längre finns kan hyra ut, använda som 
företagslokaler, alternativt sälja.

Kommunledningskontoret svarar följande:

Hyltebostäder ser kontinuerligt över kommunens lokalförsörjning och vilka behov som finns. 
Kommunen hyr moduler från företaget Expandia. Upplåtelsetiden på avtalen är 4 år, med 
möjlighet till förlängning upp till en total avtalstid på 5 år. Det finns möjlighet att flytta avtal 
mellan moduler, vilket möjliggör avyttring av de moduler kommunen inte längre har behov 
av. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Handlingar i ärendet
 §126 KS Svar motion angående avtal moduler
 §140 KSAU Svar på motion angående avtal moduler
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående avtal moduler
 Motion angående avtal moduler
 Protokollsutdrag KF § 77 Inkomna motioner
 Tjänsteskrivelse Motion avtal moduler -på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

 

I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Paragrafen är justerad
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§98

Svar på motion om hjärtstartare 
(2018 KS0426)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Ewa Gunnarsson (SD) har lämnat in en motion om hjärtstartare. I motionen föreslås att 
kommunen skyndsamt ska se över hur man på ett bättre sätt kan tillgängliggöra hjärtstartare 
för allmänheten dygnet runt.

I kommunen finns ett antal hjärtstartare placerade inuti olika kommunala byggnader. På 
Örnvallens idrottsplats finns kommunens enda hjärtstartare som är uppsatt utomhus och 
tillgänglig dygnet runt.

Att placera ut hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt på strategiska platser i kommunens 
olika samhällen ökar chansen till att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. Detta ökar också 
tryggheten och säkerheten för den som bor eller vistas i Hylte kommun och lever upp mot 
kommunens vision 2040 om människan och familjen i centrum.

För att tillgängligöra hjärtstartare för allmänheten kan larmade skåp med värme sättas upp på 
strategiska platser i kommunen, likt det skåp med hjärtstartare som är placerat på Örnvallen.

Räddningstjänsten föreslår att motionen ska bifallas och samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
att motionen ska avslås vad avser skyltning med information om hjärtstartare.

Handlingar i ärendet
 §128 KS Svar på motion om hjärtstartare
 §142 KSAU Svar på motion om hjärtstartare
 Tjänsteskrivelse motion om hjärtstartare – remiss räddningstjänsten
 §33 SBN Motion om hjärtstartare - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion om hjärtstartare
 Motion om hjärtstartare
 §139 KF Inkomna motioner
 §28 KSAU Motion om hjärtstartare - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad
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§99

Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden 
(2019 KS0196)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med motivering att det ligger i 
kommunala uppdraget med säkra och trygga skolmiljöer. Kameraövervakning kan vara ett 
sätt.

Beskrivning av ärendet
Den 4 mars 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:

- ansöka och efter en lyckad ansökan montera upp kameraövervakningssystem med 
tillhörande skyltar vid särskilt utsatta skolor.

Handlingar i ärendet
 §123 KS Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden
 §121 KSAU Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss
 Motion angående kameraövervakning inom skolområden
 §37 KF Inkomna motioner
 Tjänsteskrivelse - Motion angående kameraövervakning inom skolområden, på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med 
motivering att det ligger i kommunala uppdraget med säkra och trygga 
skolmiljöer. Kameraövervakning kan vara ett sätt.

Paragrafen är justerad
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§100

Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i 
Hylte kommun 
(2019 KS0197)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Den 4 mars 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:

- I väntan på nationella riktlinjer införa i Hyltes lokala ordningsföreskrifter texten ”Böneutrop 
via ljudverk eller dylikt är inte tillåtet, då det för det omgivande samhället kan upplevas som 
störande samt kulturellt och religiöst polariserande.”

Handlingar i ärendet
 §124 KS Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte 

kommun
 §120 KSAU Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte 

kommun, på remiss
 Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats, på remiss
 §37 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (S), Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkandet från Stina Isaksson 
m.fl. mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt yrkandet från Stina Isaksson m.fl. röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 25 JA-röster, 15 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande. 
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 

Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Desirée Hultberg (M), Maj Brodin 
Johansson (C) reserverar sig till förmån för yrkandet från Stina Isaksson m.fl.

Paragrafen är justerad
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§101

Återredovisning motioner 
(2019 KS0126)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen av ej färdigbehandlade 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
 §119 KS Återredovisning motioner
 §137 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner första halvåret 2019
 Redovisning av motioner första halvåret 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.

Paragrafen är justerad
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§102

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2019 KS0122)

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.

I slutredovisningen ingår från och med den här gången även motioner som har blivit beviljade 
men som inte har slutredovisats/blivit verkställda.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning fullmäktigeuppdrag
 Redovisning fullmäktigeuppdrag juni 2019

Paragrafen är justerad
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§103

Begäran om medel fritidskort 
(2019 KS0282)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden på 500 
000kr för fritidskort. Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 500 000 kr för 
ökade kostnader för fritidskort 2019.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag för fritidskorten för barn inom åldrarna 7-19 
år som är folkbokförda i Hylte kommun. Fritidskortet ger barnen möjlighet att resa inom 
Halland med kollektivtrafiken, vardagar från 15:00-04:00 och heldagar under lov- och 
helgdagar.
 
Fritidskorten är mycket populära och 2018 ansökte i princip alla som var berättigade om ett 
kort. 2018 visade verksamheten en negativ avvikelse på 500 000 kr på grund av fler 
ansökningar än vad verksamheten hade budgeterade medel för. Trenden för innevarande år 
visar att antalet ansökningar redan nu överstiger samhällsbyggnadsnämndens budget för 
fritidskort.

Handlingar i ärendet
 §139 KS Begäran om medel fritidskort
 §153 KSAU Begäran om medel fritidskort
 §34 SBN Tilläggsanslag - Begäran om medel fritidskort
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel, fritidskort

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på 500 000kr för fritidskort. Finansiering sker genom minskning 
av det egna kapitalet.

 

I ärendet yttrar sig
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S)
 

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 

Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Det här är en onödig kostnad för kommunen, hade det funnits tillräckligt med medel till 
förskola/skola, så hade Sverigedemokraterna varit för det här förslaget. Men nu anser vi att 
det här förslaget tyvärr får stå tillbaka.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) och Bjarne 
Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för yrkandet från Stina Isaksson (SD).
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§104

Begäran om medel färdtjänst 
(2019 KS0283)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden på 1 
000 000kr för färdtjänst. Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 1 000 000 kr 
för ökade kostnader för färdtjänst 2019.
 
Färdtjänsten har ökat i omfattning sedan kommunen beslutade att kollektivtrafiktaxan gäller 
även för färdtjänst. Antalet resor har ökat markant och liksom den administrativa 
handläggningen. Hallandstrafiken är huvudman för färdtjänsten i Halland och 2018 
upphandlades ett nytt taxiavtal vilket resulterade i ökade kostnader. Färdtjänsten i Hylte 2018 
slutade med ett underskott på 1 000 000 kr och kontoret bedömer att underskottet kommer att 
bli minst lika stort 2019. Då verksamheten är underbudgeterad, begär 
samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 1 000 000 kr för 2019.

Handlingar i ärendet
 §140 KS Begäran om medel färdtjänst
 §152 KSAU Begäran om medel färdtjänst
 §35 SBN Tilläggsanslag - Begäran om medel färdtjänst
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel, färdtjänst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden på 1 000 000kr för färdtjänst. Finansiering sker genom minskning 
av det egna kapitalet.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§105

Begäran om medel vinterväghållning 
(2019 KS0284)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag på 1 350 
000 kr för vinterväghållning. Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 1 350 000 kr 
för vinterväghållning (inklusive sandupptagning) 2019.
 
Kostnaderna för vinterväghållning har ökat och i kommunens nya avtal uppgår de fasta 
kostnaderna för snöberedskap fr.om. 1 november t.o.m. 31 mars till 1 100 000 kr. Därutöver 
kommer kostnader för snöröjning och halkbekämpning. För att vårstäda gatorna tillkommer 
en kostnad på 250 000 kr.
 
Budgeten för vinterväghållning 2019 uppgår till 900 000 kr. Mot bakgrund av den fasta 
kostnaden för vinterväghållning kommer budgeten inte att hålla varför extra medel måste 
tillföras för att undvika ett underskott även 2019.

Handlingar i ärendet
 §141 KS Begäran om medel vinterväghållning
 §151 KSAU Begäran om medel vinterväghållning
 §36 SBN Tilläggsanslag - Begäran om medel vinterväghållning
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel vinterväghållning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 
tilläggsanslag på 1 350 000 kr för vinterväghållning. Finansiering sker genom minskning av 
det egna kapitalet.

 

I ärendet yttrar sig
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§106

Taxor Forum 
(2019 KS0278)

Beslut
Ärendet återremitteras till arbets- och näringslivsnämnden för att genomarbetas ordentligt. 
Det ska klargöras och utvärderas på alla aspekter.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit fram ett förslag på taxor för uthyrning av Forum.
 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i samband med prissättningen av Forum Konferens. 
Kommuner får inte konkurrera med privata näringar. Därför har arbets- och 
näringslivsnämnden gjort en marknadsundersökning. Föreslagna Övriga taxor ligger i nivå 
med Charlottenlund, prismässigt över Torups Gästis och prismässigt under Pensionat 
Sågknorren, vars koncept skiljer sig från Forums. Hänsyn har självklart också tagits till de 
egna faktiska kostnaderna vid prissättningen av konferenspaket per person. Beaktande har 
också tagits till nuvarande antal bokningar i förhållande till tjänsten på 50% som anordnar 
konferenserna. Om taxorna sänks alltför mycket kommer kommunen inte ha ekonomisk 
täckning för konferenstjänsten samtidigt som mer personal kommer att behövas. Föreslagna 
nivå innebär en höjning, vilket bör leda till att bokningarna inte ökar alltför mycket 
(så kommunen behöver anställa mer personal). Inga ekonomiska anslag har erhållits för 
Forum Konferens.
 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde reviderat förslaget på taxor 
enligt arbets- och näringslivsnämndens beslut.

Handlingar i ärendet
 §122 KS Taxor Forum 2019
 §172 KSAU Taxor Forum
 Taxor Konferens Forum (reviderade efter ANNs beslut)
 §31 ANN Taxor Forum
 Taxor Konferens Forum Förslag
 Tjänsteskrivelse Taxor Forum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxor för Forum enligt arbets- och 
näringslivsnämndens förslag.
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I ärendet yttrar sig
Birgitta Årzén (S), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), Bo-Gunnar Åkesson (C), Ronny 
Löfquist (S), Anna Roos (C)
 

Yrkande
Rolf Näslund lämnar följande yrkande:
Moderaterna (R.Näslund) yrkar på att ärendet återremitteras till arbets- och 
näringslivsnämnden för att genomarbetas ordentligt. Det är pinsamt att vi på sittande 
fullmäktige sitter och hittar på förslag. Det ska klargöras och utvärderas på alla aspekter.
 
Birgitta Årzén (S) och  Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar på bifall till Rolf Näslunds yrkande.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
tillämpningsanvisningar. Taxor är exkl. moms.
 
Ajournering kl. 19:20-19:30
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet återremitteras genom en minoritetsåterremiss.
 
Omröstning begärs och verkstälts efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som röstar på att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 22 JA-röster och 19 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss.
 

Reservation
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Birgitta Årzén (S), 
Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlén (S), Ann-Christin 
Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Gunnel Johansson (S), Roger Andersson (S), Monika 
Albrecht (S), Katrin Karlsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Alexander Engman (L), Lisa 
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Mogren (V), Bo Wahlén (V), Tommy Edenholm (KV) och Gunilla Magnusson 
(KV) reserverar sig mot beslutet.

Paragrafen är justerad
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§107

Revidering av miljötaxa - bilaga 4 Tobak, strålskydd, läkemedel 
(2019 KS0326)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade taxan miljö – bilaga 4, tobak, alkohol, 
strålskydd och receptfria läkemedel, daterad 2019-04-29 med den redaktionella ändringen i § 
6.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har behov av att revidera taxa miljö – bilaga 4, tobak, alkohol, 
strålskydd och receptfria läkemedel. Anledningen är att en ny mer omfattande tobakslag 
träder i kraft 1 juli 2019. Därför behöver taxan revideras med hänvisning till att det kommer 
fordra mer arbete för bland annat prövning av tobaksförsäljning av 
samhällsbyggnadskontoret.

Handlingar i ärendet
 §129 KS Revidering av taxa miljö - bilaga 4 Tobak, strålskydd och läkemedel
 §171 KSAU Revidering av miljötaxa - bilaga 4 Tobak, strålskydd, läkemedel
 §46 SBN Taxa miljö - bilaga 4
 Taxebilaga 4  2020Tobak.strålsk,läkemedel för 2020
 Tjänsteskrivelse - Förslag till taxa miljö - bilaga 4

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan miljö – bilaga 4, 
tobak, alkohol, strålskydd och receptfria läkemedel, daterad 2019-04-29 med den 
redaktionella ändringen i § 6.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§108

Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll 
(2019 KS0336)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade taxan för rengöring (sotning) och 
brandskyddkontroll.

Beskrivning av ärendet
Efter upphandling av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll behöver kommunens 
befintliga taxor ändras för att stämma överrens med leverantören som vann upphandlingen.

Det nya timpriset är 459 kr för rengöring (sotning) och 599 kr för brandskyddskontroll.

Det för närvarande gällande timpriset är 417,56 kr för rengöring (sotning) och 597,31 kr för 
brandskyddskontroll.

Handlingar i ärendet
 §151 KS Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
 Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
 Taxa för rengöring (sotning)
 Taxa för brandskyddskontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan för rengöring 
(sotning) och brandskyddkontroll.

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§109

Avyttrande av aktier i IUC Halland 
(2019 KS0280)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i IUC Halland säljs till TEK Halland för 1 kr/aktie.

Beskrivning av ärendet
TEK gör i en skrivelse förfrågan till Hylte kommun, liksom till övriga halländska kommuner, 
att man vill köpa de aktier som Hylte kommun har i IUC Halland sedan 2015 för 1 kr/aktie. 
När IUC Halland bildades 2014 var huvudsyftet att hämta hem utvecklingsmedel såväl 
internationella som nationella och sedan dess har verksamheten utvecklats framgångsrikt. 
Under 2018 har styrelsen i Föreningen TEK Halland, TEK Kompetens och IUC Halland haft 
gemensamma strategimöten där det framkommit att IUC Hallands projektverksamhet inte kan 
stå på egna ben utan att det är nödvändigt att införliva de tre verksamheterna under ett 
varumärke. För att få en ägarstruktur som är stabil och enhetlig och för att tillvara på den 
unika ekonomiska stabiliteten bör Föreningen TEK Halland äga alla aktier i IUC Halland.
 
Kommunledningskontoret har i kommunstyrelsens kallelse skickat med beslutet från 2015 när 
kommunfullmäktige tog beslut om köp av aktien i IUC Halland.

Handlingar i ärendet
 §130 KS Avyttrande av aktier i IUC Halland
 §157 KSAU Avyttrande av aktier i IUC Halland
 Tjänsteskrivelse - avyttrande av aktier i IUC
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §57 Beslut om delägarskap IUC Halland (2010-

10-01)
 Förfrågan angående IUC aktier

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i IUC Halland säljs till TEK Halland för 1 kr/aktie.

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden

Paragrafen är justerad
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§110

Val av ombud Inera 
(2019 KS0021)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ronny Löfquist (S) som ombud till Inera.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver utse ombud till Inera.

Bolaget Inera ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och 
organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras 
verksamhetsområden och ansvar.

Handlingar i ärendet
 §131 KS Val av ombud Inera
 §156 KSAU Val av ombud - Inera
 Tjänsteskrivelse Val av ombud Inera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Ronny Löfquist (S) som ombud till 
Inera.

Beslutet skickas till 
Inera

Paragrafen är justerad
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§111

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser 
och brev ställda till politiker 
(2019 KS0308)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

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

Handlingar i ärendet
 §72 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda 

till politiker
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda till 

politiker
 Svar på interpellation 2019 KS0308

Paragrafen är justerad
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§112

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning 
av handlingar 
(2019 KS0309)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har skickat in en interpellation som är ställd till kommunstyrelsens 
ordförande. I interpellationen ställs frågan om Hylte kommun uppfyller offentlighetsprincipen 
och tryckfrihetsförordningen gällande handläggning av utlämnande av handlingar.
 
Ronny Löfquist (S) har till dagens sammanträde lämnat ett skriftligt svar på interpellationen.

Handlingar i ärendet
 §73 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar
 Svar på interpellation Utlämnande av handlingar 2019 KS0309

Paragrafen är justerad
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§113

Avsägelser 
(2019 KS0014)

 
Det har inte lämnats in några avsägelser till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§114

Fyllnadsval 
(2019 KS0015)

 
Kommunfullmäktige behöver inte göra några fyllnadsval vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§115

Inkomna motioner 
(2019 KS0042)

 
Det har inte lämnats in några motioner inför dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§116

Övriga ärenden 
(2019 KS0012)

Beskrivning av ärendet
Enkel fråga om debattklimat
Stina Isaksson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om debattklimat:
- På kommunstyrelsens sammanträde den 4/6 2019, pratar en ledamot rakt ut i hög ton och 
gör sig löjlig över, hånar, och är ironisk över ett debattinlägg från SDs Stina Isaksson. Detta 
sker utan att ordförande säger åt personen. Är det såhär ordföranden vill ha debattklimatet 
under våra sammanträden?
- Är det rimligt att vår KSO, lägger ut ett inlägg på social media, i syfte att förringa 
Sverigedemokraternas budget, innan den behandlats i KS?
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) svarar att han inte kommer ihåg det 
aktuella debattinlägget på kommunstyrelsens sammanträde. Inlägg på sociala medier är hans 
ensak eftersom förslaget var en offentlig handling när inlägget skrevs.
 
Enkel fråga om beslut om genomförande av motioner
Stina Isaksson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om kommunen inte 
följer tagna beslut om motionerna nattvandring och webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträde. Ronny Löfquist svarar att frågan om webbsändningar ägs av 
kommunfullmäktiges presidium och i beslutet om nattvandring gavs ett uppdrag till arbets- 
och näringslivsnämnden att återkomma med begäran om medel till REP-beredning, vilket 
nämnden har gjort.
 
Enkel fråga om antalet asylsökande i skolan och ekonomi. 
Stina Isaksson har ställt en enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande:
- Var ni verkligen så naiva att ni inte visste vad det stora asylmottagandet i Hylte skulle 
innebära?
- Är det rätt att kommande generationer ska klä skott för naiva politikers beslut?
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S) svarar att Hylte kommun inte styr 
antalet asylkommande kommer till kommunen. Nämnden kommer fortsätta fördela medel 
utifrån elevpengen.
 
Enkel fråga Bostadkö
Stina Isaksson (SD) ställer en enkel fråga till Hyltebostäders ordförande:
- Är det rimligt att nyanlända ska gå före i bostadskön? Är inte alla lika mycket värda?
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Hyltebostäders ordförande Lars Sundberg (S) svarar nej på första frågan och han svara att alla 
är lika mycket värda som svar på fråga 2. När Hyltebostäder svarade på enkäten från Boverket 
som Stina Isaksson hänvisar till avsåg Hyltebostäder nyanlända som blivit anvisade enligt 
bosättningslagen. Totalt anvisade under 2018 var 5st.
 
Protokollfråga
Rolf Näslund (M) vill lämna följande protokollsanteckning:
Rolf Näslund (M) önskar att det tas till protokollet om hur jävsprocessen hanterats ism 
ansvarsfrihetsfrågorna. Undertecknad känner viss osäkerhet om jävsprocessen med ersättare 
hanterats enligt kommunallagen då en och samma ersättare hoppat in som ersättare för olika 
ledamöter beroende på vilken nämnd som hanterats. Detta inom ramen för ett och samma 
fullmäktige. 
 
Information från KF-presidiet
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kring planeringen av införande av 
webbsändningar.
 
LUPP-utredning
Kommunfullmäktige informeras om att LUPP-utredningen finns tillgänglig i tryck version i 
lokalen. Kommunfullmäktige uppmanas att ta ett exemplar.
 
Tyst stund
Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med tyst stund för två nyligen avlidna 
förtroendevalda.

Handlingar i ärendet
 Tomt dokument för anteckningar
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande debattklimat
 Enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande asylmottagandet och 

barn- och ungdomsnämndens ekonomi
 Enkel fråga bostadskön.docx

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista: §86
Ärende: Beslut om ansvarsfrihet - barn- och ungdomsnämnden,  2019 KS0285

Omröstningslista(or)
Ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
Gunilla Magnusson (KV), ersättare X
Resultat 21 15 0
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Omröstningslista: §96
Ärende: Svar på motion angående medborgarförslag,  2018 KS0403

Omröstningslista(or)
Motion medborgarförslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Gunilla Magnusson (KV), ersättare X
Resultat 31 8 2
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §100
Ärende: Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun,  2019 
KS0197

Omröstningslista(or)
Motion böneutrop

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Gunilla Magnusson (KV), ersättare X
Resultat 25 15 1
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §106
Ärende: Taxor Forum,  2019 KS0278

Omröstningslista(or)
Avgöras idag eller återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Andreas Algerbo (C), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Thomas Johansson (SD), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Alexander Engman (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Monika Albrecht (S), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-06-18

Kommunfullmäktige

Gunilla Magnusson (KV), ersättare X
Resultat 22 19 0
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