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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lennart Ohlsson (C) Malin Thydén Kärrman (S)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-08-30
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 18:30-19:30

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), Åsa Engberg (L), Karl-Anders Thorsson (C), 
Johan Edenholm (KV), Birgitta Årzen (S), Bo Larsson (M), Håkan Bengtsson 
(C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Lars Sundberg (S), Lennart Ohlsson 
(C), Birgit Gabrielsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M)  ersätter Rebecca Bäckman 
(M), Malin Thydén-Kärrman (S)  ersätter Jan Liwenius (S), Roger Andersson (S)  
ersätter John Sundling (S), Thomas Magnusson (MP)  ersätter Elisabeth 
Falkhaven (MP), Harri Kytöharju (KV)  ersätter Tord Wahlström (KV), Anders 
Bertilsson (SPI)  ersätter Wiveca Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare Bruno Granat (C)
Birgitta Åkesson (C)
Ingemar Andersson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Bo Wahlen (V)
Gunnel Lindgren (KV)

Övriga närvarande Per Borg (kommunchef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Erik Karlsson (C) (ordförande revisionen) §89
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Du hittar de handlingar som har 
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handlingarna kan skilja sig från 
det slutliga beslutet

Klicka på denna ruta för att 
komma till KF kallelser
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Kerstin Delefelt (social hållbarhetsstrateg) §90

Utses att justera Lennart Ohlsson (C)
Malin Thydén Kärrman (S)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2018-09-03   

Protokollet omfattar §§87-102
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ÄRENDELISTA
§87 Val av justerare

§88 Godkännande av ärendelista

§89 Information Revisorerna

§90 Information Hyltenämnden - Unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa

§91 Meddelanden

§92 Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse 
rörande betalningsansvar

§93 Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg och effektiv 
utskrivning

§94 Arbetsmiljöuppgiftsfördelning

§95 Svar på motion Mer frukt åt folket

§96 Inkomna motioner

§97 Avsägelser - ersättare i arbets- och näringslivsnämnden

§98 Avsägelser - ersättare i barn- och ungdomsnämnden

§99 Fyllnadsval - ersättare i arbets- och näringslivsnämnden

§100 Fyllnadsval - ersättare i barn- och ungdomsnämnden

§101 Nya ärenden

§102 Övriga ärenden
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§87

Val av justerare 
(2018 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lennart Ohlsson (C) och Malin Thydén Kärrman (S) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad
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§88

Godkännande av ärendelista 
(2018 KS0010)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad
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§89

Information Revisorerna 
(2018 KS0017)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Erik Karlsson, revisionen, informerar om att en granskning av arbetsmiljö och brandskydd är 
gjord. Granskningen är redovisad för kommunstyrelsen.
Paragrafen är justerad
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§90

Information Hyltenämnden - Unga och unga vuxnas livsvillkor och 
psykiska hälsa 
(2018 KS0174)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C), ordförande Hyltenämnden och Kerstin Delefelt, social hållbarhetsstrateg 
Region Halland, redovisar lokala nämnders gemensamma dialogarbete 2017 ”Unga och unga 
vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa”. Resultatet av dialogarbetet visar att den psykiska 
ohälsan hos unga är mycket utbredd, går allt lägre ner i åldrarna och bedöms fortsätta öka. 
Viktiga perspektiv som framkommit är tjejers och killars olika sätt att uttrycka, förstå och 
förhålla sig till sin psykiska hälsa samt hur en individs tillit och trygghet påverkar den 
psykiska ohälsan. Särskilt utsatta grupper är bl.a. unga med funktionsnedsättning, unga i 
arbetslöshet och unga asylsökande/nyanlända. De lokala nämnderna har arbetat fram ett antal 
åtgärdsförslag som bland annat pekar på vikten av att etablera en strategisk samverkan och att 
ta ett gemensamt ansvar för frågan om unga och unga vuxnas psykiska hälsa.

Handlingar i ärendet
 Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor - Lokal Rapport från 

Hyltenämnden
 Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor- slutrapport

Paragrafen är justerad
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§91

Meddelanden 
(2018 KS0008)

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
 Missiv - granskning av kommunens arbetsmiljö samt brandskydd
 Dom - Motion om invandring, Mål nr 3561-17 maskad
 Dom - korttidsboende LSS, Mål nr 3650-17 maskad
 Halmstads kommun KF Beslut-201800250-KS-§ 61

Paragrafen är justerad
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§92

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2018 KS0202)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunberedningens förslag till beslut:

1.1 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla 
från och med 2019-01-01
1.2 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
1.3 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
2. Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen 
i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) 
gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 
2018-10-31.

Beskrivning av ärendet
Region Halland och Hallands kommuner enades under 2014 om en överenskommelse för 
hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen har reviderats och förslaget om en reviderad 
Hemsjukvårdsöverenskommelse samt överenskommen ersättningsmodell presenterades vid 
Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 27/4 2018. Det beslutades då 
att översända detta till länets kommuner och Region Halland för beslut. Ekonomisk fördelning 
enligt bilaga 1, till Hylte kommun är 5 394 tkr under 2018. Denna summa räknas upp enligt 
OPI (omsorgsprisindex) för 2019.
 
Kommunberedningen föreslår att Region Halland och Hallands kommuner, senast 180930, 
fattar beslut i respektive fullmäktige enligt nedan:

- Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från 
och med 2019-01-01
- Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
- Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
- Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i 
samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) 
gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 
2018-10-31.
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Handlingar i ärendet
 §147 KS Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 §176 KSAU Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 §28 ON Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 Missivbrev - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar. Dnr RS160373
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig 

övergångsbestämmelse för betalningsansvar
 Ärendebeskrivning - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig 

övergångsbestämmelse för betalningsansvar
 1 Hemsjukvårdsöverenskommelse - reviderad överenskommelse om hemsjukvården
 2 hemsjukvårdsöverenskommelse - slutrapport framtidens hemsjukvård
 3 Hemsjukvårdsöverenskommelse - reglemente för Gemenensamma nämnden 

hemsjukvård och hjälpmedel
 4 Beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen
 5 Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut angående ekonomisk fördelning)
 6 Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående övergångsbestämmelse för 

betalningsansvar.
 Bilaga 1. Förtydligande. Reviderad ekonomisk ersättning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens 
förslag till beslut:

1.1 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla 
från och med 2019-01-01
1.2 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
1.3 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
2. Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen 
i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) 
gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 
2018-10-31.

Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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§93

Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
trygg och effektiv utskrivning 
(2018 KS0240)

Beslut
1.1 Kommunfullmäktige beslutar om förslaget från den Politiska styrgruppen att 
betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt 
regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, 
dock som längst t o m 2018-10-31.
 
1.2 Kommunfullmäktige beslutar om förslaget från den Politiska styrgruppen att 
betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års 
fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas 
från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp 
som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
 
2. Kommunfullmäktige beslutar om Politisk styrgrupps förslag om Överenskommelse om 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland som skall gälla från 
och med 2018-11-01.

Beskrivning av ärendet
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den stora skillnaden från tidigare lag 
(1990:1404) är antal dagar till betalningsansvaret inträder för kommunerna. Från tidigare fem 
vardagar efter kallelse till vårdplanering till tre kalenderdagar efter utskrivningsklar.
 
Ett regionövergripande projekt har genomförts i Halland under 2016-2017 på uppdrag av 
Strategisk grupp. Projektet har omfattat framtagande av Överenskommelse, riktlinje och 
utveckling av IT-stödet inför ikraftträdande av Lagen (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Riktlinjen som beskriver arbetssättet utifrån ny 
lagstiftning är fastställd av Strategisk grupp och gäller sedan 2018-01-30.
 
1. Beslut om en tillfällig övergångsbestämmelse för betalningsansvaret i samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under perioden 2018-01-01 – 2018-10-31 har 
tagits av politisk styrgrupp Halland. Denna innebär att under den tiden regleras 
betalningsansvaret enligt den gamla lagen (1990:1404) med fem vardagar. Men då det nya IT 
stödet Lifecare inte kunde hantera detta är den politiska styrgruppens förslag att under 
övergångsperioden ska respektive kommun månatligen erlägga en tolftedel av det belopp som 
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fakturererades för hela 2017 till Region Halland för utskrivningsklara. För Hyltes del innebär 
detta 0 kr.
 
2. Överenskommelsen om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland omfattar Region Halland och Hallands kommuners ansvar och regleringen av 
betalningsansvaret och föreslås gälla från och med 2018-11-01 till och med 2022-10-31. Om 
inte uppsägning av denna överenskommelse har skett senast 2022-01-01, förlängs avtalstiden 
med automatik med fyra år vid avtalstidens slut.
 
Överenskommelsen kompletterar Hallands riktlinje ”Riktlinje för trygg och effektiv 
utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård” (fastställd 2017-10-
06 i Strategisk grupp).

Handlingar i ärendet
 §148 KS Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg och 

effektiv utskrivning
 §177 KSAU Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg 

och effektiv utskrivning
 §29 ON Extra ärende: Remiss - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar 

mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, och Ny överenskommelse om 
Trygg och effektiv utskrivning från sluten h

 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning
 Missivbrev inklusive bilagor - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar 

huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, Ny överenskommelse Trygg och 
effektiv utskrivning sluten hälso- och sjukvård

Förslag till beslut
1.1 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från 
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är 
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
 
1.2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan 
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det 
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
 
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om 
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 
som skall gälla från och med 2018-11-01.
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Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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§94

Arbetsmiljöuppgiftsfördelning 
(2018 KS0229)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta arbetsmiljöuppgiftsfördelningen för att säkerställa en 
säker och god arbetsmiljö med tillägget;
Kommunchefen ansvarar för att

- Kontorsövergripande policys, mål och rutiner tas fram för beslut eller revidering
- Hantering och samordning av kontorsövergripande arbetsmiljöfrågor (tex upphandling 
företagshälsovård)
- Begära och avsätta budgetmedel för kontorsövergripande nödvändiga 
arbetsmiljöförbättringar inom verksamheten
- Ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och sprida dessa till de olika 
kontoren
- Årligen följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
- Inventera och bedöma behov av och skapa förutsättningar för utbildning inom 
arbetsmiljöområdet
- Vara arbetsgivarens företrädare i den kommuncentrala skyddskommittén (Cesam).

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap i Arbetsmiljölagen AML framgår tydlig med Arbetsgivarens övergripande ansvar 
för arbets- och studiemiljö för medarbetare och elever och för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.

Arbetsgivaren kan göra en uppgiftsfördelning bland chefer och delegera arbetsmiljöuppgifter 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 §6 för att få arbetsmiljöarbetet utfört och 
på det viset uppfylla sitt arbetsmiljöansvar inom hela verksamheten. I arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar ligger även att rusta cheferna väl för arbetsmiljöuppgifterna.

Handlingar i ärendet
 §150 KS Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 §183 KSAU Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 Arbetsmiljöuppgiftsfördelningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsmiljöuppgiftsfördelningen för 
att säkerställa en säker och god arbetsmiljö.

 

Yrkande
Katrin Karlsson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget:
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Kommunchefen ansvarar för att
- Kontorsövergripande policys, mål och rutiner tas fram för beslut eller revidering
- Hantering och samordning av kontorsövergripande arbetsmiljöfrågor (tex 
upphandling företagshälsovård)
- Begära och avsätta budgetmedel för kontorsövergripande nödvändiga 
arbetsmiljöförbättringar inom verksamheten
- Ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och sprida dessa till de olika 
kontoren
- Årligen följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
- Inventera och bedöma behov av och skapa förutsättningar för utbildning inom 
arbetsmiljöområdet
- Vara arbetsgivarens företrädare i den kommuncentrala skyddskommittén (Cesam).

 
Anna Roos (C) och Anders Bertilsson (SPI) yrkar bifall till Katrin Karlssons tilläggsyrkande.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordförande finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Katrin Karlssons 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att fullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till 
Personalenheten

Paragrafen är justerad
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§95

Svar på motion Mer frukt åt folket 
(2017 KS0434)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag 
på svar på motionen.
 
Anna Roos (C) har lämnat in en motion som handlar om att Hylte kommun ska överväga 
fruktträd, bärbuskar och kryddväxter vid nyplantering. I motionen förslås också att det ska 
sättas upp informationsskyltar vid planteringarna samt att det ska finnas information på 
kommunens hemsida.
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Handlingar i ärendet
 §149 KS Svar på motion Mer frukt åt folket
 §179 KSAU Svar på motion Mer frukt åt folket
 §15 SBN Motion – Mer frukt åt folket
 Motion Mer frukt åt folket
 §166 KF Inkomna motioner
 §342 KSAU Motion Mer frukt åt folket - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 

Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§96

Inkomna motioner 
(2018 KS0087)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in 7 motioner.

Handlingar i ärendet
 Motion integrationsplikt i Hylte kommun
 Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och 

möjlighet till företagsabonnemang
 Motion om en gång cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
 Motion Underhåll cykelväg Hyltebruk - Skärshult
 Bilaga 1 bild på väg Hyltebruk - Skärshult
 Motion om vattenavgifter 2018-08-14
 Motion om arbetskläder inom omsorgen
 Motion angående bidrag friskvård

Paragrafen är justerad
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§97

Avsägelser - ersättare i arbets- och näringslivsnämnden 
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Veronica Algerbo (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i arbets- och näringslivsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Veronica Algerbo (C) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i arbets- och 
näringslivsnämnden.
Paragrafen är justerad
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§98

Avsägelser - ersättare i barn- och ungdomsnämnden 
(2018 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Andreas Algerbo (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Andreas Algerbo (C) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden.
Paragrafen är justerad
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§99

Fyllnadsval - ersättare i arbets- och näringslivsnämnden 
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som ersättare i arbets- och 
näringslivsnämnden för resten av mandatperioden:
 
Per Andersson (C)
Ön 107
314 98 Torup

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Veronica Algerbo (C) från sitt uppdrag som ersättare i arbets- 
och näringslivsnämnden och behöver göra ett fyllnadsval.

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
Enligt framtagen rutin

Paragrafen är justerad
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§100

Fyllnadsval - ersättare i barn- och ungdomsnämnden 
(2018 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden för resten av mandatperioden:
 
Anwar Hassan (C)
Smedjevägen 2 A
314 41 Torup
 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har befriat Andreas Algerbo (C) från sitt uppdrag som ersättare i barn- 
och ungdomsnämnden och behöver göra ett fyllnadsval.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Enligt framtagen rutin

Paragrafen är justerad
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§101

Nya ärenden 
(2018 KS0018)

Beskrivning av ärendet
Inga nya ärenden har anmälts till kommunfullmäktiges sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§102

Övriga ärenden 
(2018 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige anser frågorna besvarade.

Beskrivning av ärendet
 
Enkel fråga om våldsbejakande exterimism
Bo-Gunnar Åkesson (M) har ställt en enkel fråga till Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens 
ordförande:
2017 väckte Nya Moderaterna i en motion till KF frågan om en handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism för Hylte kommun. Svaret på motionen var att arbetet sker på olika 
sätt och i samarbete med olika myndigheter och andra kommuner. Nu undrar jag hur arbetet 
fortskrider. Vilka konkreta resultat har ernåtts? Och när skall Hylte kommun fastställa en 
egen handlingsplan mot våldsbejakande extremism? Vilket är en kommunal skyldighet
 
Ronny Löfquist (S) svarar att handlingsplan för våldbejakande exterimism kommer behandlas 
av kommunfullmäktige under hösten 2018.
 
Enkel fråga om Skolgatan
Lennart Ohlsson (C) har ställt en enkel fråga till Malin Thydén Kärrman (S), ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden:
Det har nu blivit förbud att från Storgatan i Hyltebruk köra in på Skolgatan. Det har därmed 
blivit svårare för både person- och godstransporter till främst G:a Hallen inkl. Vuxenskolan 
och Skolgatan 3. Mina frågor till SBN:s ordförande är följande:
På vilken nivå, politisk eller tjänstemanna-nivå har detta beslut fattats?
Vilka trafikmässiga och miljömässiga överväganden har gjorts innan detta beslut togs? 
 
Malin Thydén Kärrman (S) samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar:
Vi har i nämnden fattat beslut om att man inte längre får köra och gena från Storgatan över 
mot Skolgatan, det är den enda trafikföreskrift som ändrats.
Nämnden och också fattat beslut om att sätta upp blomsterträden vid Storgatan.
Från Skolgatan kommer skylt att sättas upp där fordon med tillstånd kan köra in, MEN vägen 
ut är fortfarande Skolgatan och inte via torg och den bilfria ytan framför Ga: hallen.
Våra diskussioner i nämnden har haft sin grund i att ge gående och cyklister företräde, att 
undvika de trafikolyckor som skett vid platsen samt att ge Hyltebruk ett ”torgområde”.
 
Enkel fråga Ridhus i Rydöbruk
Anna Roos (C) har ställt en enkel fråga till Ronny Löfquist (S), ordförande i 
kommunsstyrelsen.
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På kommunsstyrelsen 180529, i samband med Kändishoppet i Rydöbruk, utlovar 
Socialdemokraterna ett nytt ridhus istället för att fatta beslut om åtgärder på ridhustaket för 
att förebygga snöras. Min fråga till KS:s ordförande är följande:
Vilken vintersäsong kommer ridskolans elever och personal kunna genomföra hela sina 
terminerer utan avbrott på grund av snörasrisk?
 
Ronny Löfquist (S) svarar att ett ridhus kan vara på plats 2019/2020.
 
 
Paragrafen är justerad
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