
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lisa Mogren (V) Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-14
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin Thydén-
Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), 
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa 
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen 
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), 
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny 
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice 
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman 
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)  
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C)  ersätter Andreas 
Algerbo (C), Lars Sundberg (S)  ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)  
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD)  ersätter Lars Svensson (SD), Bo 
Brandt Nielsen (SD)  ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)  
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV)  ersätter Tommy 
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Edward Andersson (utbildare SKL) §3
Kristina Johansson (S) (revisionen) §5

Utses att justera Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-02-15   

Protokollet omfattar §§1-14
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare

§2 Godkännande av ärendelista

§3 Utbildning: hot och hat mot förtroendevalda

§4 Meddelande

§5 Information revisorerna

§6 Arvode för beredskapsersättning

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

§8 Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom 
vattenskyddsområde

§9 Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående statsbidrag 
skolverket

§10 Inkomna motioner

§11 Avsägelser

§12 Fyllnadsval

§13 Val 1:e vice ordförande Nämnden för överförmyndare i samverkan

§14 Övriga ärenden

3 / 23



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lisa Mogren (V) och Bo-Gunnar Åkesson (M) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 5
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och lägger till ärendet Val av 1:e vice 
ordförande Nämnden för överförmyndare i samverkan som ärende 13.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 6
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Utbildning: hot och hat mot förtroendevalda 
(2019 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige tar det av utbildning om hot och hat mot förtroendevalda.

Beskrivning av ärendet
Edward Andersson, utbildare via Sveriges kommuner och landsting, föreläser om hot och hat 
mot förtroendevalda.

Handlingar i ärendet
 Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 7
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Meddelande 
(2019 KS0007)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommit in och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Inbjudan utbildning ny mandatperiod 2019
 Protokoll Hyltebostäder 2018-12-18
 Granskning Oskar Petterssons Donationsfond

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 8
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Information revisorerna 
(2019 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kristina Johansson (S), revisor, informerar kommunfullmäktige om att revisionen påbörjat 
granskningar av upphandling snöröjning, ledning och styrning av barn- och ungdomsnämnden 
samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande barn- och ungdomsnämndens ekonomi.
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 9
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Arvode för beredskapsersättning 
(2018 KS0371)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till valnämnden för klargörande av 
förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta ett formellt beslut om arvode för jourtjänstgöring vid de allmänna 
valen 2018 och EU-valet 2019. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som till 
viss del utgår från arvodena från 2014. Vid valen 2014 hade de som arbetade i vallokalerna 
timersättning i enlighet med den schablonersättning som kommunens förtroendevalda.
 
Kommunledningskontoret föreslog istället att ersättningen skulle bli en fast summa. 
Anledningen till att gå över till en fast summa var för att på lättare sätt kunna planera 
budgeten samt att övriga halländska kommuner har fasta summor. När 
kommunledningskontoret har räknat fram förslagen har kontoret tittat på hur många timmar 
som betalades ut 2014 och vilken schablonersättning (timersättning) som kommunens 
förtroendevalda får.
 
Valnämnden tog beslut om arvode för extra rösträknare §8 VN Arvode för röstmottagare och 
ordförande och vice ordförande i valdistrikt 9 januari 2018. Valnämnden beslutade arvode på 
950 kr för extra rösträknare och därför ser valnämnden det som rimligt att föreslå samma fasta 
summa för jourtjänstgöring.

Handlingar i ärendet
 §232 KS Arvode till jourtjänstgöring
 §315 KSAU Arvode till jourtjänstgöring
 §46 VN Arvode till jourtjänstgöring
 Tjänsteskrivelse - Arvode till jourtjänstgöring
 §8 VN Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvode för beredskap för arbete 
med valen 2018 och 2019, både som röstmottagare och rösträknare. Valnämnden föreslår 950 
kr för beredskap för valdagen.

 

9 / 23



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 10
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Maria Johansson Arnström (S) yrkar: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
till valnämnden för klargörande av förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Johansson Arnströms 
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet.
 

Beslutet skickas till 
Valnämnden

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 11
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i 
Hylte kommun 
(2018 KS0231)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
17 maj 2018 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) om förbud mot böneutrop på offentlig 
plats i Hylte kommun. I motionen föreslås att:
– i väntan på nationella riktlinjer införa i våra lokala ordningsföreskriftet texten ”Religiösa 
utrop som inte är förenliga med vårt svenska kulturarv eller traditioner och som kan höras av 
andra medborgare eller besökare är inte tillåtna i Hylte kommun.”
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen;
En lokal ordningsföreskrift hämtar sitt stöd ifrån ordningslagen. Det finns inget stöd för en 
föreskrift om förbud mot böneutrop i ordningslagen. I en demokrati står det var och en fritt 
att ha uppfattningar om böneutrop och denna rättighet skyddas av våra grundlagar. Något 
förbud mot böneutrop finns inte i Sverige.

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

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

kommun
 §84 SBN Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats
 Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
 §79 KF Inkomna motioner 2018-06-19
 §223 KSAU Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Mötesdatum sid 12
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till motionen.
 
Beslutsgång                                                                       
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Stina Isakssons 
yrkande om bifall. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
 
- Den som avslår motionen röstar JA
- Den som bifaller motionen röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 25 JA-röster, 8 NEJ-röster och 7 avstår, finner ordföranden att 
kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen. Omröstningsresultatet finns som bilaga 
till protokollet.
 
Reservation
Reservation från den Sverigedemokratiska gruppen gällande motion angående förbud mot 
böneutrop, punkt 7 på dagordningen på dagens sammanträde 14 februari 2019. SD-gruppen 
vill inte hållas ansvariga för att det tillåts ha böneutrop i Hylte kommun.
 
Undertecknad av Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Bjarne 
Gunnarsson (SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) 
och Mihaly Thormann (SD).

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och 
tillståndsansökning inom vattenskyddsområde 
(2018 KS0104)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en policy för ersättningar gällande i 
vattenskyddsområden.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att Hylte kommun ska ta fram en policy om frågor 
om taxor och avgifter i kommunens befintliga och blivande vattenskyddsområden. I motionen 
föreslås också att VA-kollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till 
följd av beslut om vattenskyddsområden.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
på svar på motionen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska bifallas.

Handlingar i ärendet
 §234 KS Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom 

vattenskyddsområde
 §322 KSAU Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning 

inom vattenskyddsområde
 §81 SBN Remiss - Motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning 

inom vattenskyddsområde
 Tjänsteskrivelse Avgiftsbefrielse i vattenskyddsområde
 Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom 

vattenskyddsområde
 §15 KF Inkomna motioner
 §69 KSAU Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom 

vattenskyddsområde - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att 
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en policy för 
ersättningar gällande i vattenskyddsområden.
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
angående statsbidrag skolverket 
(2018 KS0450)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) ställde den 11 december 2018 en interpellation till barn- och 
ungdomsnämndens ordförande, Maria Hedin (S). I interpellationen ställs frågor om 
återbetalning av statsbidrag från skolverket.
 
Maria Hedin (S) har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen till kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation angående statsbidrag skolverket
 §182 KF Interpellation till Barn- och ungdomsnämndens ordförande angående 

statsbidrag skolverket
 Underskriven interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående 

statsbidrag
Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Inkomna motioner 
(2019 KS0042)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in 10 motioner.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den 
18 december 2018.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den 
20 december 2018.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
 
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe 
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
 
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i 
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
 
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan 
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
 
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om 
skolbespisningen den 25 januari 2019.
 
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i 
pulkabackar den 11 februari 2019.
 
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om 
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.
 
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har 
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
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Mötesdatum sid 17
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
 Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
 Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
 Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD) 

2019-01-24
 Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-01-

24
 Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens 

idrottshallar (SD) 2019-01-25
 Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
 Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
 Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
 Motion  Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Avsägelser 
(2019 KS0014)

Kommunfullmäktige har inte tagit emot någon avsägelse vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Fyllnadsval 
(2019 KS0015)

Kommunfullmäktige behöver inte göra några fyllnadsval vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§13

Val 1:e vice ordförande Nämnden för överförmyndare i samverkan 
(2019 KS0125)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Micael Arnström (S) till 1:e vice ordförande i enlighet 
med det beslut om ledamot som togs på kommunfullmäktige den 11 december 2018, § 163.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver utse en vice ordförande i nämnden för överförmyndare i 
samverkan för mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till 
Nämnden för överförmyndare i samverkan

Paragrafen är justerad
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§14

Övriga ärenden 
(2019 KS0012)

Kommunfullmäktige behandlar inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §7
Ärende: Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun,  2018 
KS0231

Omröstningslista(or)
Motion förbud böneutrop §7

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), 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
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), 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
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Bo Wahlen (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Lars Sundberg (S), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bo Brandt Nielsen (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

Gunilla Magnusson (KV), ersättare X
Resultat 25 8 7
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