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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Krister Mattsson (S) (1:e vice ordförande), 
Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Ronny Löfquist (S), Ingemar 
Steneteg (C), Johan Fahlen (S), Finn Dahl (-), Maria Hedin (S), Tommy 
Edenholm (KV), Anna Roos (C), Maria Johansson Arnström (S), Bengt-Åke 
Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Marie-Louice Lindström (S), 
Gunilla Magnusson (KV), Karin Åkesson (C), Gunnel Johansson (S), Jerzy 
Golowkin (-), Monika Albrecht (S), Karl-Anders Thorsson (C), Johan Edenholm 
(KV), Elisabeth Falkhaven (MP), John Sundling (S), Håkan Bengtsson (C), Lisa 
Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Monica Grönroos (SD), Wiveca Noren (SPI), 
Lars Sundberg (S), Tord Wahlström (KV), Lennart Ohlsson (C), Birgit 
Gabrielsson (S), Birgitta Årzen (S), Bo Larsson (M), Alexander Engman (L), 
Matilda Johansson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare Malin Svan (C)
Bruno Granat (C)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Rune Gunnarsson (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Roger Andersson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Bo Wahlen (V)
Roland Thörner (MP)
Harri Kytöharju (KV)
Gunnel Lindgren (KV)

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
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Du hittar de handlingar som har varit KF 
underlag på kommunens hemsida. Tänk 
på atthandlingarna kan skilja sig från det 
slutliga beslutet

Klicka på denna ruta för att komma till 
KF kallelser

https://meetings.hylte.se/#recentTabContent
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Katrin Karlsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2018-03-22   

Protokollet omfattar §§24-43
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ÄRENDELISTA
§24 Val av justerare

§25 Godkännande av ärendelista

§26 Information revisorerna

§27 Meddelanden

§28 Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt

§29 Fördelning av fastställt löneutrymme

§30 Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss

§31 Skärshults camping

§32 Begäran om tillstyrkande av byggnation korttidsboende LSS

§33 Svar på interpellation säkerhet lekplatser

§34 Svar på interpellation friyta skola/förskola

§35 Svar på interpellation Frågor om SFI

§36 §12 KF Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS

§37 Inkomna motioner

§38 Huvudman till Falkenberg sparbank

§39 Avsägelse - barn- och ungdomsnämnden, valberedningen, patientnämnden

§40 Fyllnadsval

§41 Extra ärende: Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte

§42 Nya ärenden

§43 Övriga ärenden
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§24

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anna Roos (C) och Katrin Karlsson (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
Paragrafen är justerad
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§25

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan efter att enhälligt beslutat att lägga till ärendet 
"Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte" till ärendelistan.
Paragrafen är justerad
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§26

Information revisorerna 
(2018 KS0017)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Erik Karlsson (C) informerar att revisorerna ska inleda en granskning av arbetsmiljöarbete 
inkl. brandskydd.
Paragrafen är justerad
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§27

Meddelanden 
(2018 KS0008)

 
Inga meddelanden att redovisa vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§28

Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt 
(2017 KS0498)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande arvoden för arbete med valen 2018 och 2019:

- Ordförande i valdistrikt: 4500 kr
- Vice ordförande i valdistrikt: 4000 kr
- Röstmottagare i vallokal: 3200 kr
- Extra rösträknare: 950kr
- För den obligatoriska utbildningen betalas schablonersättning ut enligt kommunens 
ersättningsreglemente.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver lämna ett förslag på arvoden för arbete med 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.
 
Valnämnden föreslår istället att ersättningen blir en fast summa. Anledningen till att gå över 
till en fast summa är att för att 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. Arvodet är en klumpsumma för hela 
valarbetet och är skattepliktigt.

Handlingar i ärendet
 §27 KS Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
 §32 KSAU Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
 §8 VN Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
 Tjänsteskrivelse Arvode vid valen 2018 och 2019

Paragrafen är justerad
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§29

Fördelning av fastställt löneutrymme 
(2018 KS0043)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta ytterligare 860 000kr för löneutrymme 2018 för att 
uppnå ett löneutrymme på 2,1% och åtgärda osakliga löneskillnader. Finansering sker 
via kommunfullmäktiges reserv.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2018 finns det avsatt ett löneutrymme på 6 706 000 kr, vilket enligt 
budgetförslaget skulle innebära en löneökning på 2,1 %. Men efter noggranna beräkningar av 
lönestrukturen i samband med inledandet av löneöversynen 2018 konstaterar 
kommunledningskontoret att med rådande personalstruktur fattas det 860 000kr för att nå upp 
till 2,1%. Kommunledningskontoret kan konstatera att det saknas 88 000kr för att åtgärda 
osakliga löneskillnader enligt rådande diskrimineringslag, vilket är inräknat i summan på 860 
000kr.

Handlingar i ärendet
 §35 KS Fördelning av fastställt löneutrymme
 §43 KSAU Fördelning av fastställt löneutrymme
 Tjänsteskrivelse Fördelning av fastställt löneutrymme

Beslutet skickas till 
Personalenheten
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§30

Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss 
(2018 KS0064)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av Bofast AB för max 
8.0 miljoner kronor. Finansiering via investeringsbudgeten 2018.
 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra en komplett besiktning av 
fastigheten samt genomföra affären.

Beskrivning av ärendet
Detta ärendet väcktes av kommunstyrelsens ordförande.
 
Bofast AB har meddelat att de har för avsikt att sälja Forum i Hyltebruk. Eftersom Hylte 
kommun är den största hyresgästen i fastigheten har bolaget därför frågat kommunen om det 
finns ett intresse att förvärva fastigheten. Hylte kommun har därför låtit Värderingsinstitutet 
göra en oberoende värdering av fastigheten. Fastigheten ligger centralt i Hyltebruk och 
innehåller idag biograf och kommunfullmäktigesal och restaurang samt verksamhetslokaler.
 
När ärendet var uppe i kommunfullmäktige 15 februari 2018 återremitterades ärendet för att:

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

 
Ronny Löfquist (S) har skrivit en ärendebeskrivning som beskriver hur majoriteten vill 
hantera punkterna i återremissen.

Handlingar i ärendet
 §40 KS Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss
 §58 KSAU Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss
 §10 KF Köp av fastighet i Hyltebruk
 KSAU 20180306 Ärende 8 Köp av fastighet i Hyltebruk.docx
 Beskrivning lokalbehov 2018-02-21
 §16 KS Köp av fastighet i Hyltebruk
 Bilaga 1 - Värdering Hylte Västra Hylte 1:184
 Bilaga 2 Ekonomisk beräkning
 Bilaga 3 Externa hyreskostnader
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 Bilaga 4 - Arbetsplatser i kommunala kontorslokaler
 Ärendebeskrivning Programhandling gymnasiet_vuxenutbildningen nya lokaler
 Ärendebeskrivning ärende 16 - KS

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Västra Hylte 1:184 (Forum) av Bofast AB för max 
8.0 miljoner kronor. Finansiering via investeringsbudgeten 2018.
 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra en komplett besiktning av 
fastigheten samt genomföra affären.

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Johan Edenholm (KV) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 
Lennart Ohlsson (C) med instämmande av Anna Roos (C) yrkar på återremiss i första hand 
och i andra hand på avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Anledningen är 
otillräckligt beslutsunderlag.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och verkställs efter att följande 
omröstningsordning godkänns:
- Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
- Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
 
Resultat
Med röstsiffrorna 22 JA-röster och 16 NEJ-röster finner ordförande att ärendet ska avgöras 
idag. Omröstningsresultatet finns som bilaga till protokollet.
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Omröstning 
begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA
- Den som avslår kommunstyrelsens förslag till beslut röstar NEJ.
 
Resultat
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Med röstsiffrorna 22 JA-röster och 16 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet finns som 
bilaga till protokollet.
 
Reservation
Anna Roos (C), Karin Åkesson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Ingemar Steneteg 
(C), Lennart Ohlsson (C), Karl-Anders Thorsson (C), Johan Edenholm (KV), Tommy 
Edenholm (KV), Gunilla Magnusson (KV), Tord Wahlström (KV), Finn Dahl (-), Jerzy 
Golowkin (-), Bo Larsson (M), Desirée Hultberg (M) och Bo-Gunnar Åkesson reserverar sig 
mot beslutet och lämnar följande reservationstext:
Vi reserverar oss mot beslutet att köpa fastigheten Västra Hylte 1:184.
Det är oklart vad fastigheten skall användas till.
Det saknas energideklaration, vilket gör det svårt att bedöma behovet och kostnaderna för 
energieffektiviseringar och behovet av utbyte av ventilation.
Finansieringen är oklar då det inte finns några medel av denna storleksordning för inköp av 
fastigheter i den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten för 2018.
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista: §30
Ärende: Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss,  2018 KS0064

Omröstningslista(or)
Ska ärendet avgöras idag?

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Krister Mattsson (S), 1:e vice ordförande X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Ingemar Steneteg (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Finn Dahl (-), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Gunilla Magnusson (KV), ledamot X
Karin Åkesson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Jerzy Golowkin (-), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Karl-Anders Thorsson (C), ledamot X
Johan Edenholm (KV), ledamot X
Elisabeth Falkhaven (MP), ledamot X
John Sundling (S), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Wiveca Noren (SPI), ledamot X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Tord Wahlström (KV), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Birgit Gabrielsson (S), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Alexander Engman (L), ersättare X
Matilda Johansson (S), ersättare X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ersättare X
Resultat 22 16 0
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Kommunstyrelsens förslag till beslut

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Krister Mattsson (S), 1:e vice ordförande X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Ingemar Steneteg (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Finn Dahl (-), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Marie-Louice Lindström (S), ledamot X
Gunilla Magnusson (KV), ledamot X
Karin Åkesson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Jerzy Golowkin (-), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Karl-Anders Thorsson (C), ledamot X
Johan Edenholm (KV), ledamot X
Elisabeth Falkhaven (MP), ledamot X
John Sundling (S), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Wiveca Noren (SPI), ledamot X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Tord Wahlström (KV), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Birgit Gabrielsson (S), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Alexander Engman (L), ersättare X
Matilda Johansson (S), ersättare X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ersättare X
Resultat 22 16 0
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§31

Skärshults camping 
(2017 KS0093)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra 
lantmäteriförrättning för avstyckning och försäljning av Skärshults camping. Försäljning ska 
ske i huvudsak enligt förslag 2. 
 
Vid en försäljning måste det tas fram servitut för väg för gång och arbetsfordon, upp till 
bastuföreningens byggnad och till den kommunala badplatsen.

Beskrivning av ärendet
Skärshults camping är belägen vid Stora Skärshultsjön utmed riksväg 26, cirka 4 km öster om 
Hyltebruks samhälle. Campingen ligger inom fastigheten Skärshult 2:1 som ägs av Hylte 
kommun. Drift och skötsel av campingen har skett av privata aktörer genom avtal om 
anläggningsarrende, som har löpt ut. Kommunledningskontoret har utrett möjligheten att 
stycka av campingområdet genom lantmäteriförrättning så att området ska kunna säljas till en 
privat verksamhetsutövare.

Inom området finns en restauranglokal, allmän badplats, en byggnad med omklädning för 
allmänheten, campingservice och vattenverk, fyra mindre uthyrningsstugor, område för ett 40-
tal platser för husbilar/husvagnar och tio tältplatser. Parkeringsplatser finns utmed riksväg 26. 
I anslutning till parkeringen finns allmänna toaletter, avfallsanordning och informationsskylt 
som sköts av Trafikverket. Det regleras genom nyttjanderättsavtal som gäller till och med 
2023-12-22 och förlängs med fem år i taget om avtalet inte sägs upp. Det finns ett servitut för 
väg över Skärshult 2:1 till förmån för den intilliggande Skärshults norra stugförening. 
Nordväst om campingområdet finns en bastubyggnad. Hylte bastubadarförening arrenderar 
bastun inklusive närmaste området kring byggnaden (udden) vilket regleras genom 
nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtalet förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp.

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ett vattenverk är 
placerat i byggnaden med omklädning och campingservice intill badstranden. En 
tryckavloppsledning har anlagts från området till en infiltrationsanläggning cirka 200 meter 
nordost om campingen. En av stugorna inom Skärshults norra stugförening är ansluten till det 
kommunala avloppet.

Vid en förrättning föreslås en fastighet styckas av för campingverksamhet, inklusive 
restauranglokalen, byggnaden med omklädning/campingservice/ vattenverk och de fyra 
uthyrningsstugorna. Strandområdet, parkeringen och udden med bastubyggnad föreslås inte 
ingå i det avstyckade området. För att säkerställa möjlighet för framtida drift och underhåll av 
VA-anläggning föreslås att förrättningen även ska omfatta nödvändiga rättigheter (servitut) 
för detta, till förmån för kommunen. Befintliga nyttjanderättsavtal med Trafikverket och Hylte 
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bastubadarförening föreslås fortsätta gälla. Vid behov kan befintligt servitut för väg till 
stugföreningen justeras så att servitutets läge överensstämmer med verklig väganslutning till 
riksväg 26.

Det finns två olika förslag på områden:

Förslag 1: Omfattar cirka 1,5 hektar mark och inkluderar de byggnader som beskrivs ovan,
samt område för uppställning av husvagnar/husbilar och tältplatser.

Förslag 2: Möjliggör en utveckling av campingverksamheten i sydvästlig riktning och 
inkluderar förutom områden och byggnader enligt förslag 1 även ett område mellan väg 26 
och stranden. Sammanlagd area är cirka 2,0 hektar. Ett strandområde med en bredd på cirka 
15 meter föreslås fortsatt vara i kommunens ägo. Ytterligare servitut föreslås över 
campingområdet för att säkerställa möjligheten för allmänheten att ta sig till den allmänna 
badstranden, samt till bastubyggnaden.

Handlingar i ärendet
 §41 KS Skärshults camping
 §59 KSAU Skärshults camping
 Tjänsteskrivelse Skärshults camping - innan KSAU
 Skärshults camping - presentation (inför KSAU)
 §77 KS Skärshults camping
 Tjänsteskrivelse Skärshults camping - inför KS
 Skärshults camping inför KS.pdf

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra 
lantmäteriförrättning för avstyckning och försäljning av Skärshults camping. Försäljning ska 
ske i huvudsak enligt förslag 2. 
 
Vid en försäljning måste det tas fram servitut för väg för gång och arbetsfordon, upp till 
bastuföreningens byggnad och till den kommunala badplatsen.

 
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Lennart Ohlsson (C), Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Finn 
Dahl (-) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Mötesdatum
2018-03-15

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Begäran om tillstyrkande av byggnation korttidsboende LSS 
(2017 KS0319)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka byggnationen.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har skickat en begäran till kommunfullmäktige att fullmäktige 
ska tillstyrka byggnationen av ett korttidsboende inom LSS-verksamheten.

Anledningen till att stiftelsen begär att fullmäktige ska tillstyrka byggnationen beror på att det 
i stiftelseförordnandet står att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid 
investeringsbelopp över 200 prisbasbelopp. Den planerade investeringskostnaden för 
Hyltebostäder är 12 miljoner, och 200 prisbaslopp blir med 2018-års nivå 9,1 miljoner.

Det kommer vara Hyltebostäder som äger fastigheten och hyr ut den till omsorgsnämnden. 
Omsorgsnämnden har gjort en programhandling som blir beställningsunderlag till 
Hyltebostäder inför byggnationen.

Kommunfullmäktige ska inte ta ställning till om omsorgsnämnden ska få ett nytt LSS-boende 
eller inte, utan bara ta ställning till Hyltebostäders investering.

Handlingar i ärendet
 §39 KS Begäran om tillstyrkan för byggnation av korttidsboende
 Tjänsteskrivelse Begäran om tillstyrkan av byggnation
 §57 KSAU Begäran om tillstyrkan för byggnation av korttidsboende
 Protokollsutdrag Hyltebostäder § 6 - Byggnation korttidsboende Bäckgatan
 Stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 §44 ON Programhandling nya lokaler korttidsboende LSS
 Programhandling lokaler för korttidsverksamhet LSS

Beslutet skickas till 
Bostadstiftelsen Hyltebostäder

Paragrafen är justerad
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§33

Svar på interpellation säkerhet lekplatser 
(2018 KS0092)

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation som är ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. I interpellationen ställs frågor om säkerhet vid 
kommunens lekplatser.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) har lämnat in ett 
skriftligt svar på interpellationen.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående säkerhet vid 

kommunens lekplatser
 §14 KF Interpellation säkerhet lekplatser
 Svar på interpellation kommunala lekplatser

Paragrafen är justerad
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§34

Svar på interpellation friyta skola/förskola 
(2018 KS0093)

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

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

Handlingar i ärendet
 Interpellation till ungdomsnämndens ordförande angående
 §13 KF Interpellation friyta skola/förskola
 Svar på interpellation angående riktlinjer  för friytor på skola och förskola

Paragrafen är justerad
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§35

Svar på interpellation Frågor om SFI 
(2018 KS0084)

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson har lämnat in en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande. 
Interpellationen ställer ett antal frågor om SFI.
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S) har lämnat in ett skriftligt svar på 
interpellationen till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation Hur stor andel av de elever som läser SFI, är godkända inom de 2 år, blir 

godkända. och hur många år går en elev i genomsnitt på SFI i Hylte?
 §11 KF Interpellation Frågor om SFI
 Svar på interpellation angående hur många elever som läser SFI och är godkända inom 

2 år
Paragrafen är justerad
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§36

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

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson har lämnat in en interpellation som är ställd till omsorgsnämndens ordförande. 
I interpellationen ställs frågan om Hylte kommun följer gällande lagar vad gäller LSS (lagen 
om särskild stöd till personer med funktionsnedsättning).
 
Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson (S) har lämnat in ett skriftligt svar på 
interpellationen till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS
 Svar på interpellation angående gällande lagar LSS
 §12 KF Interpellation Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS

Paragrafen är justerad

22 / 29



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-15

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Inkomna motioner 
(2018 KS0087)

 
Inga inkomna motioner till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§38

Huvudman till Falkenberg sparbank 
(2017 KS0467)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person till huvudman i Falkenbergs sparbank:
 
Rune Gunnarsson
Slingan 5
314 31 Hyltebruk
 

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs sparbank har hört av sig till kommunen om val av huvudman i Falkenbergs 
sparbank. Kommunen ska välja en huvudman.
 
 

Handlingar i ärendet
 §16 KF Val av Huvudmän i Falkenbergs sparbank
 Val av Huvudmän i Falkenbergs sparbank

Beslutet skickas till 
Falkenbergs sparbank

Paragrafen är justerad
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§39

Avsägelse - barn- och ungdomsnämnden, valberedningen, 
patientnämnden 
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit emot avsägelsen och befriar Dorotea Nilsson (M) från sina 
uppdrag i barn- och ungdomsnämnden, valberedningen och patientnämnden.

Beskrivning av ärendet
Dorotea Nilsson (M) har lämnat in en avsägelse för sina uppdrag i barn- och 
ungdomsnämnden, valberedningen och patientnämnden.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse barn- och ungdomsnämnden, valberedningen, patientnämnden
 Avsägelse barn- och ungdomsnämnden, valberedningen, folkhälsorådet, 

patientnämnden

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Region Halland (patientnämnden)

Paragrafen är justerad
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§40

Fyllnadsval 
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som ledamot i barn- och 
ungdomsnämnden för resten av mandatperioden:
 
Desirée Hultberg (M)
Tränshult Anders Johans gård 2
314 97 Torup
 
 
Eftersom Desirée går från ersättare till ledamot i barn- och ungdomsnämnden beslutar 
kommunfullmäktige att utse följande person till ersättare i barn- och ungdomsnämnden:
 
Bo-Gunnar Åkesson (M)
Kyrkogatan 8
314 31 Hyltebruk

Beskrivning av ärendet
Dorotea Nilsson (M) har blivit befriad från sina uppdrag i barn- och ungdomsnämnden, 
patientnämnden och valberedningen.
 
Moderaterna har förslag på fyllnadsval för uppdraget i barn- och ungdomsnämnden, men inte 
de övriga uppdragen. Övriga uppdrag tas upp nästkommande sammanträde.

Beslutet skickas till 
Enligt framtagen rutin

Paragrafen är justerad
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§41

Extra ärende: Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte 
(2018 KS0130)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 300 000 kr till Skidklubben Hylte vilket medför ett 
totalt lån om 1 200 000 kr enligt beslut §61/11 Beviljande av lån till Skidklubben Hylte.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Under slutet av 2011 betalade kommunen ut 900 000 kr. Lånet skulle vara amorteringsfritt i 
fem år, men under 2017 beslutade kommunfullmäktige att förlänga amorteringsfriheten till 
och med den 31 december 2018.
 
Skidklubben har nu begärt att den återstående delen av lånet, 300 000 kr, betalas ut då 
klubben är i stort behov av pengar då de ska betala en faktura på deras nya pistmaskin. 
Fakturan har förfallit så klubben vill få lånet utebetalt så fort som möjligt.
 
Kommunstyrelsen behöver nu fatta beslut om beslutet på att Skidklubben Hylte fick låna 
1 200 000 kr fortfarande gäller och kommunen kan betala ut de återstående 300 000 kr.
 
Kommunen har begärt in protokollsunderlag från Skidklubben på att de vill begära ut den 
återstående delen av lånet och ett underlag på fakturan, vilket har lämnats in.

Handlingar i ärendet
 §42 KS Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
 §72 KSAU Extra ärende: Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
 Begäran av utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
 Kommunfullmäktige §61 Beviljande av lån til Skidklubben Hylte
 §158 KF Ansökan om förlängning av amorteringsfriheten
 Utbetalning av lån Skidklubben

 
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutet skickas till 
Skidklubben Hylte

Paragrafen är justerad
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§42

Nya ärenden 
(2018 KS0018)

 
Inga nya ärenden på dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§43

Övriga ärenden 
(2018 KS0019)

 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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