MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-11-24
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 15:00-18:05

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Krister Mattsson (S) (1: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) §§142-161, Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Bo
Eriksson (C), Marie-Louice Lindström (S), Gunilla Magnusson (KV), Desirée
Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Gunnel Johansson (S), Jerzy Golowkin (-),
Monika Albrecht (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Dorothea Nilsson (M), 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), Katja Larsson (M)
§§135-143, §§152-161, Birgitta Årzen (S), Carl Larsson (M) ersätter Thom
Ericsson (M), Malin Svan (C) ersätter Cathrine Forestam (C), Karl-Anders
Thorsson (C) ersätter Karin Åkesson (C), Fredrik Engberg (L) ersätter Åsa
Engberg (L), Roger Andersson (S) §§135-141 ersätter Maria Johansson Arnström
(S), Malin Thydén-Kärrman (S) ersätter Jan Liwenius (S), Johan Edenholm
(KV) ersätter Åke Morin (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Bruno Granat (C), Alexander Engman (L), Roger Andersson (S) §§142-161,
Carl-Axel Edenborg (S), Ingemar Andersson (S), Ann-Christin Wendpapp (S),
Bo Wahlen (V), Anders Bertilsson (SPI)

Övriga närvarande

Per Borg, Susanne Ohlsson, Erik Karlsson (C) §137

Utses att justera

Lennart Ohlsson (C)
Fredrik Engberg (L)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2016-12-01

Protokollet omfattar

§§135-161

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Lennart Ohlsson (C)

……………………………………….
Fredrik Engberg (L)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunfullmäktige
2016-11-24
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§135
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§151
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§153
§154
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Godkännande av ärendelista
Val av justerare
Information revisorerna
Meddelande kommunfullmäktige
Avräkning elevantal
Revidering styrmodell
Begäran om tilläggsanslag Konstgräsplan
Justering Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019
Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
Antagande Detaljplan Sjögård 1:34 m.fl. Torups Centrum
Revidering Riktlinje partistöd
Riktlinje Personalföreträdare i nämnder
Revidering kommunens reglemente
Motionsvar Införandet av en hundrastplats
Inkomna motioner
Interpellation ang. kommunens stora investering gällande moduler bl.a för
skollokaler
Svar på interpellation långtidsförsörjningstagare som får ekonomiskt bistånd
Svar på interpellation ang. delade badtider utefter kön
Svar på enkel fråga ang klädsel i simhallen
Svar på enkel fråga Tillfälligt bygglov för Staffansbo 2:44
Återredovisning motioner
Återredovisning fullmäktigeuppdrag
Avsägelser
Fyllnadsval
Extra ärende: Nytt LIS-område
Nya ärenden
Övriga ärenden
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§135

Godkännande av ärendelista
2016 KS0013
Beslut
Ärendelistan har varit kunggjord enligt kommunallagens regler och kommunfullmäktige beslutar att
arbeta efter den med följande ändring:
 Ärendet "Nytt LIS-område" läggs till som extra ärende.
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§136

Val av justerare
2016 KS0012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lennart Ohlsson (C) och Fredrik Engberg (L) ska justera protokollet
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).

Justerandes sign
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§137

Information revisorerna
2016 KS0088
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Erik Karlsson (C) från revisionen informerar kommunfullmäktige om att det kommer ske ett byte av
revisionsbyrå efter årsskiftet.
Revisorerna uppmanar även nämnderna att skicka in internkontrollplanerna så att de kan komma med i
årsbokslutet.
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§138

Meddelande kommunfullmäktige
2016 KS0016
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat ut meddelanden som kommit in till
kontoret och som kommmunfullmäktige bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Skrivelse från HIF kring konstgräsplan
 Skrivelse Konstgräsplan från Torup-Rydö FF
 Revisionen Svar på uppföljande granskning Investeringsprocessen
Samhällsbyggnadsnämnden
 Svar på uppföljande granskning Investeringsprocessen Kommunstyrelsen
 Revisorerna Avverkning och skogsvård
 Angående tidigare svar på missiv 2015-09-19 § 57 Arbetsmarknadsinsatser
 Revisionen Frågor med anledning av svar från BUN 16-09-21
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§139

Avräkning elevantal
2016 KS0315
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram 2016 med 700 000 kr för
utökat elevantal 2016. Finansiering sker via kommunfullmäktiges reserv.

Beskrivning av ärendet
I samband med förändrad styrmodell 2016 samt nytt årshjul ska avstämning av
befolkningsförändringar innevarande år att ske vid beslut av förutsättningar för resultat- och
ekonomisk plan (REP) under våren samt vid justeringstillfället under hösten för nästkommande år.
Grundskolan
I samband med senaste avstämningen i våras utökades nämndens ram med motsvarande 887 000 kr för
utökat elevantal. När en ny avstämning görs har elevantalet ökat med 34 elever, vilket innebär att
nämndens ram borde utökas med 700 000 kr.
Gymnasieskolan
I samband med senaste avstämningen i våras utökades nämndens ram med motsvarande 145 000 kr för
utökat elevantal. När en ny avstämning görs har elevantalet inte förändrats.

Handlingar i ärendet
 §157 KS Avräkning elevantal

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

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden (protokollsutdrag)
Ekonomienheten (protokollsutdrag)

Justerandes sign
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§140

Revidering styrmodell
2016 KS0310
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera årshjulet för resultat och ekonomisk plan enligt bifogat
förslag, bilaga 1 Årshjul.
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avsnittet 4 Så här arbetas en Resultat och ekonomisk plan
fram i Hylte kommuns styrmodell enligt bifogat förslag, bilaga 2-4 Så här arbetas en Resultat och
ekonomisk plan fram.
Kommunfullmäktige beslutar att revidera nyckeltal KF grunduppdraget enligt bifogat förslag, bilaga 3
Nyckeltal KF grunduppdrag.

Beskrivning av ärendet
2015 antog kommunfullmäktige ett nytt årshjul och en ny styrmodell och 2016 är första året som
organisationen arbetar efter detta årshjul.
En utvärdering har gjorts som medfört vissa revideringar i årshjulet främst kring
investeringsprocessen. När styrmodellen och nyckeltalen beslutades 2015 hade inte vissa mätningar
genomförts och därför behöver dessa nyckeltal nu revideras med nya kvalitetsnivåer. Även vissa
redaktionella ändringar har gjorts på nyckeltalen. Det nya årshjulet har medfört ett ökat antal
sammanträden framförallt för kommunstyrelsen, den ökade kostnaden för detta uppgår på ett år till
150 000 kr.

Handlingar i ärendet





§159 KS Revidering styrmodell
Bilaga 1 - Årshjul
Bilaga 2 - 4 Så här arbetas en Resultat och ekonomisk plan fram
Bilaga 3 - Nyckeltal KF grunduppdrag
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§141

Begäran om tilläggsanslag Konstgräsplan
2016 KS0332
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå 3 500 000 kr i tilläggsanslag till konstgräsplanen på Örnvallen i
Hyltebruk. Detta för att möjliggöra byggnation av samtliga optioner på fyllnadsmaterial, där kork ser
ut att vara det bästa alternativet.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att noggrant undersöka och besluta om
materialval utefter:
 Miljö- och hälsoeffekter
 Drift och underhåll
 Användarperspektiv och andra relevanta fakta
Kommunstyrelsen ska återkomma med begäran om medel för kapitalkostnader.

Beskrivning av ärendet
I mål- och resursplanen för 2015-2017 fanns det med en post i investeringsbudgeten för konstgräsplan
på Örnvallen. Budgeten låg på 2 500 000 kr.
Investeringsposten ombudgeterades från 2015 till 2016.
Det har gjorts 2 upphandlingar och båda har avbrutits på grund av att de anbud som kom in överskred
budgeten. En upphandling gjordes 2015 och en gjordes 2016. Kostnaderna för anläggandet av en ny
konstgräsplan på Örnvallen i Hyltebruk har visat sig bli högre än vad som finns avsatt i budget.
Totalkostnaden beräknas bli 5 000 000 kr.
Kommunledningskontoret begär nu tilläggsanslag på 2 500 000 kr. En utökad investering på 2 500 000
kr skulle ge kapitalkostnader för arbets- och näringslivsnämnden på ytterligare 300 000 kr per år
beräknat på en avskrivningstid på tio år. Detta behöver justeras i budget.
Till kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletteras med en sammanfattning av
upphandlingen och en sammanfattning av de två rapporter som man har tittat på kring fyllning av
konstgräs.

Handlingar i ärendet
 §160 KS Begäran om tilläggsanslag konstgräsplan
 Rapport Konstgräsupphandling Örnvallen
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DOK-12176-v.1.0_PM_Provgropsgrävning
PM angående fyllning i konstgräs
Bokningar konstgräset 2014-2016
Svar på fråga om hållbarhet fyllnadsmaterial konstgräsplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag i investeringsbudgeten på 2 500 000 kr för
konstgräsplan på Örnvallen.
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 300 000 kr till arbets- och näringslivsnämnden för ökade
kapitalkostnader.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar med instämmande av Lennart Ohlsson (C), Tommy Edenholm (KV), Tord
Wahlström (KV), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Finn Dahl (-) och
Bo Eriksson (C): Kommunfullmäktige beslutar anslå 3 500 000kr i tilläggsanslag till konstgräsplanen
på Örnvallen i Hyltebruk. Detta för att möjliggöra byggnation av samtliga optioner på
fyllnadsmaterial, där kork ser ut att vara det bästa alternativet. Kommunfullmäktige delegerar till
kommunstyrelsen att noggrant undersöka och besluta om materialval utefter:
 Miljö- och hälsoeffekter
 Drift och underhåll
 Användarperspektiv och andra relevanta fakta
Kommunstyrelsen ska återkomma med begäran om medel för kapitalkostnader.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar: Ärendet ska återremitteras för att utreda alternativet Torulund samtidigt
som man undersöker möjligheterna tll bidrag från Svenska fotbollsförbundet.
Lisa Mogren (V) yrkar med instämmande av Viveca Norén (SPI) och Desireé Hultberg (M): Ärendet
ska återremitteras. Kostnadsberäkningarna behöver vara färska och realistiska. Miljöpåverkan av de
olika fyllnadsmaterialen behöver utredas bättre. Kork som material behöver utvärderas. En
sammanställning behövs av vid hur många tillfällen tjejer/damer respektive pojkar/herrar har spelat
på den befintliga konstgräsplanen.
Lennart Ohlsson (C) och Tommy Edenholm (KV) yrkar på avslag på Bengt-Åke Torhalls
återremissyrkande.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 16:00 och 16:10. Efter ajourneringen görs ett nytt upprop.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Först frågar ordförande på varje återremissyrkande var för sig. Ordförande väljer att gå direkt till
omröstning. Först ska kommunfullmäktige rösta om Bengt-Åke Torhalls yrkande. Omröstningen
genomförs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag på yrkandet om återremiss röstar JA.
Den som röstar på att ärendet ska återremitteras enligt Bengt-Åke Torhalls yrkande röstar NEJ.
Resultat: Med röstsiffrorna 31 JA-röster och 8 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutat avslå Bengt-Åke Torhalls yrkande om återremiss. Omröstningsresultat finns som bilaga till
protokollet.
Därefter ska kommunfullmäktige rösta om yrkandet från Lisa Mogren m.fl. Omröstningen genomförs
efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag på yrkandet om återremiss röstar JA.
Den som röstar på att ärendet ska återremitteras enligt yrkandet från Lisa Mogren m.fl. yrkande röstar
NEJ.
Resultat: Med röstsiffrorna 31 JA-röster och 8 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutat avslå yrkandet från Lisa Mogren m.fl. om återremiss. Omröstningsresultat finns som bilaga
till protokollet.
Till sist ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från Ronny Löfquist
m.fl. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet från Ronny Löfquist m.fl.

Reservation
Carl Larsson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Desirée Hultberg (M), Fredrik Engberg (L), Dorothea
Nilsson (M), Lisa Mogren (V), Viveca Norén (SPI) och Katja Larsson (M) reserverar sig till förmån
för yrkandena om återremiss.

Beslutet skickas till
Arbets- och näringslivsnämnden (protokollsutdrag)
Hyltebostäder (protokollsutdrag)
Ekonomienheten (protokollsutdrag)

Justerandes sign
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Omröstningsslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-24

Omröstningslista: §141
Ärende: Begäran om tilläggsanslag Konstgräsplan, 2016 KS0332

Omröstningslista

Återremiss Torulund
Ledamot

Ja

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

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår

Omröstningsslista
Mötesdatum
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2016-11-24

Malin Thydén-Kärrman(S), ersättare
Johan Edenholm(KV), ersättare
Resultat

X
X
31

8

0

Ja

Nej

Avstår

Återremiss Kostnadsberäkningar och fyllnadsmaterial
Ledamot
Micael Arnström(S), ordförande
Krister Mattsson(S), 1:e vice ordförande
Ronny Löfquist(S), ledamot
Ingemar Steneteg(C), ledamot
Johan Fahlen(S), ledamot
Finn Dahl(-), ledamot
Maria Hedin(S), ledamot
Tommy Edenholm(KV), ledamot
Anna Roos(C), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Stina Isaksson(SD), ledamot
Bo Eriksson(C), ledamot
Marie-Louice Lindström(S), ledamot
Gunilla Magnusson(KV), ledamot
Desirée Hultberg(M), 2:e vice ordförande
Gunnel Johansson(S), ledamot
Jerzy Golowkin(-), ledamot
Monika Albrecht(S), ledamot
Elisabeth Falkhaven(MP), ledamot
Dorothea Nilsson(M), ledamot
John Sundling(S), ledamot
Håkan Bengtsson(C), ledamot
Lisa Mogren(V), ledamot
Katrin Karlsson(S), ledamot
Monica Grönroos(SD), ledamot
Wiveca Noren(SPI), ledamot
Lars Sundberg(S), ledamot
Tord Wahlström(KV), ledamot
Lennart Ohlsson(C), ledamot
Birgit Gabrielsson(S), ledamot
Katja Larsson(M), ledamot
Birgitta Årzen(S), ledamot
Carl Larsson(M), ersättare
Malin Svan(C), ersättare
Karl-Anders Thorsson(C), ersättare
Fredrik Engberg(L), ersättare
Roger Andersson(S), ersättare
Malin Thydén-Kärrman(S), ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Johan Edenholm(KV), ersättare
Resultat

X
31

14
3 (3)
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§142

Justering Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 20172019
2016 KS0005
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas inlämnade uppdrag enligt uppdrag 1-18.
Kommunfullmäktige har tagit del av omsorgsnämndens medskick angående försäkringskassans
omprövningar av assistansärenden.
Kommunfullmäktige beslutar om följande justeringar i REP (resultat- och ekonomisk plan) 20172019:
Övergripande
 Skatteintäkterna ska beräknas på:
o 2017 - 10 800 invånare
o 2018 - 10 850 invånare
o 2019 - 10 875 invånare
Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsens ram uppjusteras med 150 000 kr för ökade kostnader för arvoden för
kommunstyrelsen i och med revidering av det ekonomiska årshjulet samt för en annan
sammansättning av styrelsen där fler har rätt till förlorad arbetsförtjänst.
Samhällsbyggnadsnämnden
 Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 215 000 kr för ökade kapitalkostnader för
exploatering av industrimark.
 Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 20 000 kr för nytt skötselavtal med Torups
samhällsförening.
 Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 400 000 kr för ökade kostnader för
färdtjänst.
 Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 50 000 kr för drift laddstolpe
centrumparkeringen
 Renhållningstaxan beslutas, Taxa 1 Renhållningstaxa 2017
 VA taxan inklusive bilaga beslutas, Taxa 2 och 2a Förslag VA taxa 2017 samt bilaga
 Miljötaxan inklusive bilagor beslutas, Taxa 3, 3a, 3b, 3c och 3d
 Timavgiften beslutas till 885 kr per timme för arbete inom miljöområdet
 Timavgiften beslutas till 1 090 kr per timme för planerad livsmedelskontroll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Timavgiften beslutas till 933 kr per timme för extra offentlig kontroll
 Ny taxa för felparkering 500 kr, Taxa 4. En redaktionell ändring ska göras på taxa för
felparkering, så att det framgår att det är för felparkering vid laddstolpen.
 Ny taxa för parkering vid laddstolpe vid centrumparkeringen 0 kr, Taxa 4
 Plan- och byggtaxa, Taxa 5 och 5a
 Taxan för industrimark fastställs till 25 kr/m2 oavsett läge i kommunen.
 Tidigare beslut i juni om bidrag enskilda vägar gäller vägsamfälligheter.
Arbets- och näringslivsnämnden
 Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 30 000 kr för handikapp- och sociala
stödföreningar.
 Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 500 000 kr för extra lönesatsning
2016.
 Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 25 000 kr för
grannsamverkanskonferens. Gäller för 2017.
Barn- och ungdomsnämnden
 Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med 4 200 000 kr för extra lönesatsning 2016.
 Tidigare beslut i juni om en månads avgiftsfri (juli) förskolan gäller även fritidshem.
Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämndens ram uppjusteras med 130 000 kr för extra lönesatsning 2016.
 Maxtaxan för äldreomsorg kommer från 2017 anpassas till de nya reglerna i 8 kap 5 §
socialtjänstlagen gällande avgifter för äldreomsorg.
 Taxan för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2017 till 256 kr (höjning med 56 kronor).
Övrigt
 Medel för marknadsföringsinsatser till elitidrottsföreningar flyttas från arbets – och
näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.(150 000kr)
 Kommunfullmäktige har tagit del av sammanställningen av partistödsredovisningar och
beslutar om utbetalning av partistöd för 2017 för de partier som har lämnat in fullständig
redovisning.
Finansiering
 Löneavtal uppgår till 7 630 000 kr vilket baseras på ett löneavtal på 2,6 %, en avstämning
inför uppstart av lönerörelsen ska ske med personalutskottet för avstämning av aktuell % sats
samt ekonomiska utrymme.
 Löneökningar för anställda inom Åtgärdspaketet finansieras genom anslaget för
åtgärdspaketet.
 Skattesatsen för 2017 fastställs till 21,45 kr
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 Eget kapital förändras med:
o 32 411 000 kr (2017)
o 35 863 000 kr (2018)
o 30 204 000 kr (2019)
 Finansiella nyckeltal uppgår 2017 till:
o
o
o
o
o

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag: 5,1 %
Soliditet: 31,7 %
Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1%
Självfinansieringsgrad av investeringar av: 82,6 %
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde: 53,3 %

Beskrivning av ärendet
I juni beslutade kommunfullmäktige om resultat- och ekonomisk plan (REP) 2017-2019 där
nämndernas budgetramar beslutades. Vid justeringstillfället ska förändringar vara orsakade av
extraordinära händelser som uppstått efter beslutet i juni. De förändringar som är med och påverkar
nämnderna kan vara sådana beslut som har blivit hänskjutna hit av kommunstyrelsen tidigare under
året.
Nämnderna fick även i samband med beslutet i juni ett antal uppdrag som skulle vara inlämnade i
samband med justeringstillfället. Samtliga 18 uppdrag finns under ärendet.
Några nämnder har även valt att lyfta upp taxeförändringar som behöver justeras inför 2017, då dessa
inte har behandlats tidigare i år så ska dessa beslutas nu i samband med justereingstillfället.

Handlingar i ärendet















§161 KS Justering Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019
161107 Reviderad resultatbudget 2017-2019
161107 Reviderad balansbudget + finansiella nyckeltal 2017-2019
161103 Justerad drift nämnder
161103 Justerad Driftsbudget
Nyreviderad Bilaga 1 Till Lönestrategisk plan
Taxa 1 - SBN Renhållningstaxa revidering inför 2017
Taxa 2 - SBN Förslag VA-Taxa 2017
Taxa 2a - Förslag VA Taxa taxebilaga 2017
Taxa 3 - SBN bil 0 miljö text för 2017 SBN
Taxa 3a - SBN bil 1 miljö prövningavgifter för 2017
Taxa 3b - SBN bil 2 miljö Hylte tillsynsavgifter för 2017
Taxa 3c - SBN bil 3 Livsmedel avgifter 2017
Taxa 3d - SBN bil 4 Tobak.strålskl.äkemedel för 2017
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Taxa 4 - SBN Felparkering samt parkering vid laddstolpe 2017
Taxa 5 - SBN Plan- och byggtaxa 2.0
Taxa 5b - SBN Plan- och byggtaxa Beräkningsbilaga taxa
Taxa 6 - ON Ärendebeskrivning utredning av höjt avgiftstak
Taxa 7 - ON Ärendebeskrivning Höjning av avgift trygghetslarm
Uppdrag 1 - KS - Inventera personuppgifter för att möte ny lagstiftning
Uppdrag 2 - KS - Plan för kompetensutveckling av tex systemförvaltare och arkivredovgörare
Uppdrag 3 KS Strategi Employer branding
Uppdrag 4 - KS - Genomlysning facklig tid
Uppdrag 5 Digitaliseringsenhet
Uppdrag 6 - KS - Uppdragsbeskrivning samlad organisation inköp och upphandling
Uppdrag 7 - KS - Utreda framtidens lokalutnyttjande av centrumhuset och kommunhuset
Uppdrag 8 - KS - Plan Införande av webbsändning av fullmäktige och omröstningssystem
Uppdrag 9 - SBN - Kostnadsberäkning Marknadsplatsen
Uppdrag 10-13 - ANN - Redovisning uppdrag REP
Uppdrag 14 Ärendebeskrivning Ekonomisk effekt av nedläggning av kommunens
gymnasieskolor
Uppdrag 15 - BUN - Mätbara nyckeltal till följd av de extra medel som tilldelats
Uppdrag 16 - BUN - Redovisade konsekvenser av halverad avgift inom kulturskolan
Uppdrag 17 - BUN - Ärendebeskrivning Detaljerad plan av beslutad investeringsbudget kring
digitalisering inom skolan
Uppdrag 18 - ON - §102 Resultat- och ekonomisk plan REP 2017-2019 - uppdrag
ON §36 Förslag på höjd avgift för trygghetslarm i ordinärt boende 2017
ON §61 Taxa inom äldreomsorg
ON §68 Resultat- och ekonomisk plan REP 2017-2019 omsorgsnämnden
SBN - §58 Ny Plan- och byggtaxa
SBN §90 REP 2017-2019
ANN §57 Redovisning uppdrag REP 2017-2019
§59 ANN Tjänsteskrivelse: Nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden
BUN §114 Resultat- och ekonomisk plan REP 2017-2019 barn- och ungdomsnämnden
Sammanställning av redovisningar Partistöd

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas medel med 150 000kr för införandet
av en hundrastplats i kommunen samt medel om årlig driftmedel för densamma. Finansiering ska ske
genom posten allmän satsning.
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Stina Isaksson (SD) yrkar: Maxtaxan för äldreomsorgen ska ligga kvar på samma nivå som tidigare
på 1772 kr per månad.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Omsorgsnämnden beviljas 1 000 000kr extra med anledning av
Försäkringskassa nya tolkning av LSS-lagstiftningen. Finansiering sker via minskning av det egna
kapitalet.
Johan Edenholm (KV) yrkar:
Kommunfullmäktige beslutar att
 Införa en taxa på 1kr/minut för parkering vid snabbladdaren vid DC-laddning.
 Införa en taxa på 10 kr/timme för parkering vid snabbladdaren vid AC-laddning.
 låta samhällsbyggnadsnämnden ersätta taxan för parkeringsavgift när Ellagen eller IKNförordningen anpassats så att Hylte kommun kan ta ut en taxa baserat på levererad el och att
man då tar en taxa på 2 kr/kWh för detta (gäller både AC- och DC-laddning).
Bo Eriksson (C) yrkar : Taxan för felparkering ska tas bort.
Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar: Kommunfullmäktige beslutar om en redaktionell ändring på taxa
för felparkering, så att det framgår att det är för felparkering vid laddstolpen.
Stina Isaksson (SD) yrkar: 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.
Stina Isaksson (SD) yrkar: Kommunen ska vägra ta emot asylsökande, nyanlända samt
ensamkommande som anvisas till kommunen.

Beslutsgång
Ordförande frågar först alla enskilda yrkanden och tar övriga delar i kommunstyrelsens förslag till
beslut därefter. Sist kommer ordförande fråga om Stina Isakssons yrkande om moduler. Ordförande
kommer inte fråga om Stina Isakssons yrkande om mottagande av asylsökande, nyanlända och
ensamkommande eftersom detta styrs av en lag och ett sådant beslut skulle strida mot lagstiftningen.
Hundrastplats
Ordförande frågar först på om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
hundrastplats. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
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Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag röstar JA.
Den som röstar på bifall röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 35 JA-röster, 2 NEJ-röster och 2 som avstod från att rösta finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande
---------------------------Maxtaxa
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
maxtaxa. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag röstar JA.
Den som röstar på bifall röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 35 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.
---------------------------Extra medel omsorgsnämnden
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om extra
medel till omsorgsnämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag röstar JA.
Den som röstar på bifall röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 35 JA-röster, 3 NEJ-röster och 1 som avstod finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
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Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.
---------------------------Taxa laddning vid laddstolpe
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Johan Edenholms yrkande om
taxa för laddning vid laddstolpe. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag röstar JA.
Den som röstar på bifall röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 28 JA-röster, 8 NEJ-röster och 3 som avstod finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig till förmån för Johan
Edenholms yrkande.
---------------------------Taxa för felparkering
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut om taxa för felparkering mot Bo Erikssons
yrkande om att den ska tas bort. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Bo Erikssons yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 33 JA-röster, 3 NEJ-röster och 3 som avstod finner ordförande att
kommunfullmäktige röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som
bilaga till protokollet.
---------------------------Redaktionell ändring

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (54)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-11-24
Kommunfullmäktige

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Thydén-Kärrmans yrkande
om redaktionell ändring. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
---------------------------Övriga delar i kommunstyrelsens förslag till beslut
Ordförande frågar efter om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut i
övriga delar. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommustyrelsens förslag till
beslut.

---------------------------Moduler
Ordförande frågar sist om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande om
moduler. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på avslag röstar JA.
Den som röstar på bifall röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 34 JA-röster, 2 NEJ-röster och 3 som avstod finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder (protokollsutdrag)
Hyltebostäder (protokollsutdrag)
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Omröstningslista: §142
Ärende: Justering Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019, 2016 KS0005

Omröstningslista

Medel hundrastplats
Ledamot

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Malin Thydén-Kärrman(S), ersättare
Johan Edenholm(KV), ersättare
Resultat

X
X
35

2

2

Ja

Nej

Avstår

Maxtaxa
Ledamot
Micael Arnström(S), ordförande
Krister Mattsson(S), 1:e vice ordförande
Ronny Löfquist(S), ledamot
Ingemar Steneteg(C), ledamot
Johan Fahlen(S), ledamot
Finn Dahl(-), ledamot
Maria Hedin(S), ledamot
Tommy Edenholm(KV), ledamot
Anna Roos(C), ledamot
Maria Johansson Arnström(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Stina Isaksson(SD), ledamot
Bo Eriksson(C), ledamot
Marie-Louice Lindström(S), ledamot
Gunilla Magnusson(KV), ledamot
Desirée Hultberg(M), 2:e vice ordförande
Gunnel Johansson(S), ledamot
Jerzy Golowkin(-), ledamot
Monika Albrecht(S), ledamot
Elisabeth Falkhaven(MP), ledamot
Dorothea Nilsson(M), ledamot
John Sundling(S), ledamot
Håkan Bengtsson(C), ledamot
Lisa Mogren(V), ledamot
Katrin Karlsson(S), ledamot
Monica Grönroos(SD), ledamot
Wiveca Noren(SPI), ledamot
Lars Sundberg(S), ledamot
Tord Wahlström(KV), ledamot
Lennart Ohlsson(C), ledamot
Birgit Gabrielsson(S), ledamot
Katja Larsson(M), ledamot
Birgitta Årzen(S), ledamot
Carl Larsson(M), ersättare
Malin Svan(C), ersättare
Karl-Anders Thorsson(C), ersättare
Fredrik Engberg(L), ersättare
Malin Thydén-Kärrman(S), ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Johan Edenholm(KV), ersättare
Resultat

X
35

4

0

Ja

Nej

Avstår

Extra medel omsorgsnämnden
Ledamot
Micael Arnström(S), ordförande
Krister Mattsson(S), 1:e vice ordförande
Ronny Löfquist(S), ledamot
Ingemar Steneteg(C), ledamot
Johan Fahlen(S), ledamot
Finn Dahl(-), ledamot
Maria Hedin(S), ledamot
Tommy Edenholm(KV), ledamot
Anna Roos(C), ledamot
Maria Johansson Arnström(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Stina Isaksson(SD), ledamot
Bo Eriksson(C), ledamot
Marie-Louice Lindström(S), ledamot
Gunilla Magnusson(KV), ledamot
Desirée Hultberg(M), 2:e vice ordförande
Gunnel Johansson(S), ledamot
Jerzy Golowkin(-), ledamot
Monika Albrecht(S), ledamot
Elisabeth Falkhaven(MP), ledamot
Dorothea Nilsson(M), ledamot
John Sundling(S), ledamot
Håkan Bengtsson(C), ledamot
Lisa Mogren(V), ledamot
Katrin Karlsson(S), ledamot
Monica Grönroos(SD), ledamot
Wiveca Noren(SPI), ledamot
Lars Sundberg(S), ledamot
Tord Wahlström(KV), ledamot
Lennart Ohlsson(C), ledamot
Birgit Gabrielsson(S), ledamot
Katja Larsson(M), ledamot
Birgitta Årzen(S), ledamot
Carl Larsson(M), ersättare
Malin Svan(C), ersättare
Karl-Anders Thorsson(C), ersättare
Fredrik Engberg(L), ersättare
Malin Thydén-Kärrman(S), ersättare
Johan Edenholm(KV), ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Resultat

35

3

1

Ja

Nej

Avstår

Taxa laddning vid laddstolpe
Ledamot
Micael Arnström(S), ordförande
Krister Mattsson(S), 1:e vice ordförande
Ronny Löfquist(S), ledamot
Ingemar Steneteg(C), ledamot
Johan Fahlen(S), ledamot
Finn Dahl(-), ledamot
Maria Hedin(S), ledamot
Tommy Edenholm(KV), ledamot
Anna Roos(C), ledamot
Maria Johansson Arnström(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Stina Isaksson(SD), ledamot
Bo Eriksson(C), ledamot
Marie-Louice Lindström(S), ledamot
Gunilla Magnusson(KV), ledamot
Desirée Hultberg(M), 2:e vice ordförande
Gunnel Johansson(S), ledamot
Jerzy Golowkin(-), ledamot
Monika Albrecht(S), ledamot
Elisabeth Falkhaven(MP), ledamot
Dorothea Nilsson(M), ledamot
John Sundling(S), ledamot
Håkan Bengtsson(C), ledamot
Lisa Mogren(V), ledamot
Katrin Karlsson(S), ledamot
Monica Grönroos(SD), ledamot
Wiveca Noren(SPI), ledamot
Lars Sundberg(S), ledamot
Tord Wahlström(KV), ledamot
Lennart Ohlsson(C), ledamot
Birgit Gabrielsson(S), ledamot
Katja Larsson(M), ledamot
Birgitta Årzen(S), ledamot
Carl Larsson(M), ersättare
Malin Svan(C), ersättare
Karl-Anders Thorsson(C), ersättare
Fredrik Engberg(L), ersättare
Malin Thydén-Kärrman(S), ersättare
Johan Edenholm(KV), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Taxa felparkering
Ledamot

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ledamot

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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§143

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
2016 KS0298
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
 att det ska genomföras en översyn och utvärdering av den politiska organisationen inför
kommande mandatperiod.
 att utse representanter till den politiska styrgruppen som ska leda arbetet med
organisationsöversynen. Varje parti i kommunfullmäktige erbjuds ha en representant som även
ska vara röstberättigad i Hylte kommun. Kommunfullmäktige utser även en sammankallande
till gruppen, som ska komma från det största partiet i kommunfullmäktige.
 att kommunens ledningsgrupp är den tjänstemannagrupp under den politiska styrgruppen som
tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor.
 att förslag till eventuell förändrad organisation ska behandlas senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2018.
 att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med gruppens
möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer under arbetet
handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.
Kommunfullmäktige beslutar att följande personer ska ingå i styrgruppen:
 Ronny Löfquist (S) sammankallande
 Bengt-Åke Torhall (L)
 Anna Roos (C)
 Thomas Magnusson (MP)
 Desirée Hultberg (M)
 Mihaly Thormann (SD)
 Anders Bertilsson (SPI)
 Bo Wallén (V)
 Tommy Edenholm (KV)

Beskrivning av ärendet
Inför varje ny mandatperiod brukar kommunens politiska organisation ses över och utvärderas.
Kommunledningskontoret konstaterar att om större förändringar av den politiska organisationen ska
utredas bör detta påbörjas under 2017 för att beslut om förändrad organisation ska hinnas tas och
verkställas innan mandatskiftet 2018/2019.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetet med översynen organiseras enligt följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Kommunfullmäktige utser en politisk styrgrupp som består av en representant från varje parti i
fullmäktige. I denna styrgrupp medverkar även kommunchefen som tjänsteman.
 Under den politiska styrgruppen finns en tjänstemannagrupp som tar emot och fördelar
styrgruppens uppdrag och frågor. Kommunledningskontoret föreslår att denna grupp består av
kommunens ledningsgrupp (som består av kommunchef, kontorschefer och
kommunledningskontorets enhetschefer).
Det kan komma kostnader under arbetets gång. Det kommer bli kostnader för de möten som
styrgrupen kommer ha. Kommunledningskontoret föreslår att dessa kostnader tas från
kommunfullmäktiges budget eftersom styrgruppen är en arbetsgrupp som är utsedd av
kommunfullmäktige. Det kan även uppkomma kostnader i samband med utredningar. Men eftersom
det är upp till styrgruppen vilka utredningar som ska genomföras föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen handlägger ev. ärenden om kostnader när de kommer och skickar vid behov upp
dem till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 §162 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod

Yrkande
Marie-Louice Lindström (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Ronny
Löfquist (S) väljs som representant i styrgruppen och sammankallande.
Fredrik Engberg (L) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Bengt-Åke Torhall
(L) väljs som representant i styrgruppen.
Lennart Ohlsson (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Anna Roos (C)
väljs som representant i styrgruppen.
Elisabeth Falkhaven (MP) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Thomas
Magnusson (MP) väljs som representant i styrgruppen.
Katja Larsson (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Desirée Hultberg
(M) väljs som representant i styrgruppen.
Stina Isaksson (SD) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Mihaly Thormann
(SD) väljs som representant i styrgruppen.
Viveca Norén (SPI) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Anders Bertilsson
(SPI) väljs som representant i styrgruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lisa Mogren (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Bo Wallén (V) väljs
som representant i styrgruppen.
Gunilla Magnusson (KV) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och att Tommy
Edenholm (KV) väljs som representant i styrgruppen.

Beslutet skickas till
Information- och kanslienheten (protokollsutdrag)
Personalenheten (protokollsutdrag)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§144

Antagande Detaljplan Sjögård 1:34 m.fl. Torups Centrum
2015 KS0067
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Sjögård 1:34 m.fl (Torups centrum).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt att kommunfullmäktige ska anta en detaljplan för Sjögård 1:34
m.fl. (Torups centrum).
Detaljplanen för Sjögård 1:34 m fl handläggs med normalt planförfarande. När planen är antagen av
kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft är den juridiskt bindande för efterföljande beslut, till
exempel bygglov.
På kommunstyrelsens arbetsutskott ställdes frågan om formuleringen "den som har nytta av
förrättningen bekostar densamma" i planbeskrivnignen kan bidra till tolkningssvårigheter. På
sammanträdet får kommunstyrelsen information om att samhällsbyggnadsnämnden har valt den
formuleringen för att kommunen ska kunna förhandla vem som tar kostnaden vid varje förrättning som
är kopplat till detaljplanen.

Handlingar i ärendet








§163 KS Antagande Detaljplan Sjögård 1:34 m.fl. Torups Centrum
§82 SBN Detaljplan för Sjögård 1:34 m.fl. Torups centrum
Planbeskrivning Antagande Sjögård 1:34
Granskningsyttrande 2016-06-30
DP Torupscentrum illustration 160822
DP Torupscentrum plankarta 160822
Tjänsteskrivelse: Beslut om granskningsyttrande samt att anta detaljplan Sjögård 1:34 m.fl.

Jäv
Bengt-Åke Torhall (L) och Finn Dahl (-) anmäler jäv. För Bengt-Åke Torhall (L) går Alexander
Engman (L) in.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden (protokollsutdrag)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§145

Revidering Riktlinje partistöd
2016 KS0273
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för partistöd enligt förslag från
kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upptäckt att riktlinjerna för partistöd är något oklara och behöver
förtydligas. Bland annat behöver det förtydligas vad som ska ingå i den redovisning som partierna ska
skicka in. Andra delar som kommunledningskontoret föreslår ska förtydligas är vem som ska tolka
riktlinjen, vad som händer när ett nytt parti kommer in i fullmäktige och när partistödet inte betalas ut.

Handlingar i ärendet
 §164 KS Revidering Riktlinje partistöd
 Lokala riktlinjer partistöd - revidering 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 (54)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-11-24
Kommunfullmäktige

§146

Riktlinje Personalföreträdare i nämnder
2015 KS0181
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit frram förtydligande riktlinjer kring förutsättningar för
personalföreträdares deltagande i nämnder.
Personalföreträdare har rätt att närvara på nämndernas sammanträden enligt kommunallagen, men
varje kommun behöver ta fram förtydligande riktlinjer.
Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet (§ 147) har förslaget förhandlas med de
fackliga organisationerna.

Handlingar i ärendet
 §165 KS Riktlinje Personalföreträdare i nämnder
 Riktlinjer Personalföreträdare i nämnder - efter KS

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och personalenheten (protokollsutdrag och beslutad riktlinje)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34 (54)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-11-24
Kommunfullmäktige

§147

Revidering kommunens reglemente
2016 KS0296
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande reglementen:
 Kommunfullmäktiges arbetsordning
 Arbetsordning för nämnder och styrelser
 Kommunstyrelsens reglemente
 Arbets- och näringslivsnämndens reglemente
 Barn- och ungdomsnämndens reglemente
 Omsorgsnämndens reglemente
 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
 Tillsynsnämndens reglemente
 Valnämndens reglemente
 Revisionens reglemente
 Krisledningsnämndens reglemente
 Räddningsnämndens reglemente
 Uppvaktningsreglemente
 Ersättningsreglemente
 Kommunala pensionärsrådets reglemente
 Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente
Kommunfullmäktige beslutar även att revisionsberedningens reglemente upphör att gälla.
I revisionens reglemente står det att revisionsberedningen ska granska revisionens ekonomi. Det ska
ändras till kommunfullmäktiges presidium .

Beskrivning av ärendet
Det har pågått ett arbete med att se över kommunens reglementen. Det har legat ett stort fokus på att se
över språket i reglementena, så att språket är lättare att förstå. Till exempel har man bytt ut ord som
finns med på regeringskansliets svarta lista över juridiska ord som kan bytas ut i myndighetstexter.
Mer omfattande organisationsfrågor kommer ses över inför nästa mandatperiod.
Det har varit ett medvetet val hos de som arbetat med reglementena att i dokumenten inte markera vad
som har ändrat och hur det var tidigare. I många reglementen upplevde handläggarna att det blev
rörigare med markeringarna eftersom det har varit mycket språkändringar i form av meningsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 (54)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-11-24
Kommunfullmäktige

och ordval. Istället har det gjorts en sammanställning över alla reglementena så att man ska kunna se
vad som är ändrat i reglementena.
Samtliga nämnder har haft uppe sina reglementen. Samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden
har även haft uppe tillgänglighetsrådets resp. pensionärsrådets reglementen. Kommunledningskontoret
föreslår även att revisionsberedningens reglemente ska upphöra att gälla. Ansvaret att lägga fram
förslag på revisionens budget ligger numera på kommunfullmäktiges presidium. Reglementet för
revisionsberedningen har därför ingen funktion längre.

Handlingar i ärendet



























§166 KS Revidering kommunens reglemente
Sammanfattning Ändringar i reglementen
§60 ANN Reglemente arbets- och näringslivsnämnden
Reglemente Arbets- och näringslivsnämnden 2016
§70 ON Reglemente omsorgsnämnden
Förslag reglemente omsorgsnämnden
§71 ON Reglemente kommunala pensionärsrådet
Förslag reglemente kommunala pensionärsrådet
§117 BUN Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente med ändringar antagna efter beslut
2016-10-19
§98 SBN Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
§99 SBN Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets reglemente
Förslag till reglemente kommunala tillgänglighetsrådet
§23 TSN Revidering av tillsynsnämndens reglemente 2016
Reglemente för tillsynsnämnden
Arbetsordning kommunfullmäktige
Reglemente för kommunstyrelsen
Arbetsordning för nämnder och styrelser
Ordförandeinstruktion
Reglemente revisionen
Reglemente Krisledningsnämnd
Reglemente valnämnd
Uppvaktningsreglemente
Ersättningsreglemente
Reglemente räddningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Anna Roos (C) yrkar: I revisionens reglemente står det att revisionsberedningen granskar revisionens
ekonomi. Detta ska ändras till kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsgång
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut kring revisionens ekonomi mot Anna
Roos yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos yrkande.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut för övrigt. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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§148

Motionsvar Införandet av en hundrastplats
2016 KS0152
Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om en hundrastgård. Enligt motionen bör
kommunfullmäktige ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för införande av en
hundrastplats i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden har undersökt möjligheten att införa en hundrastplats i Hylte kommun.
Kommunen kan börja med ett samhälle och efter popularitet och användning i sinom tid kan man
utveckla det vidare och införa hundrastplatser i andra samhällena i Hylte kommun. Det krävs
investeringspengar för markarbete, staket, bänkar, hundlatriner, agility, ca 150 000 kr + årlig
driftkostnad (det kan variera beroende på hur stor rastplatsen blir och hur många användare). Om man
bestämmer sig att införa en hundrastplats inom tätbyggt området då ska detta ske med samråd med
närboende.

Handlingar i ärendet





§168 KS Motionsvar angående införandet av en hundrastplats
Motion angående införandet av en hundrastplats
§77 SBN Motion angående införandet av en hundrastplats
Tjänsteskrivelse Motion Hundrastgård

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Stina Isaksson yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar JA.
Den som röstar på Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Resultat
Med röstsiffrorna 35 JA-röster, 2 NEJ-röster och en som avstod finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningslista finns
som bilaga till protokollet.

Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §148
Ärende: Motionsvar Införandet av en hundrastplats, 2016 KS0152

Omröstningslista

Motion hundrastgård
Ledamot

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Johan Edenholm(KV), ersättare
Resultat

X
35

41
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§149

Inkomna motioner
2016 KS0115
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit emot den inkomna motionen och lämnar den vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet
Det har kommit in en motion till dagens sammanträde:
 Motion angående invandring (SD)

Handlingar i ärendet
 Motion angående invandringen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§150

Interpellation ang. kommunens stora investering gällande moduler
bl.a för skollokaler
2016 KS0312
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av svaret på interpellationen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) lämnade till kommunfullmäktiges sammanträde 20 oktober in en interpellation till
barn- och ungdomsnämndens ordförande. Interpellationen handlade om investeringar kopplade till
moduler för bl.a. skollokaler. I interpellationen ställs frågorna om nämnden har gjort en
kostnadsberäkning för vad en återställning av modulerna till ursprungsskick samt vad den
kostnadsberäkningen i så fall visar.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S) har lämnat in ett svar på interpellationen till
dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation ang. kommunens stora investering gällande moduler bl.a för skollokaler
 Svar interpellation moduler
 §109 KF Extra ärende: Interpellation ang. kommunens stora investering gällande moduler bl.a
för skollokaler

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§151

Svar på interpellation långtidsförsörjningstagare som får
ekonomiskt bistånd
2016 KS0314
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av svaret på interpellationen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) lämnade till kommunfullmäktiges sammanträde 20 oktober in en
interpellation som var ställd til kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen handlade
om långtidsförsörjningstagare. I interpellationen ställs frågan om kommunen vidtagit eller ska vidta
några åtgärder för att klara framtida utmaningar som kommunen står inför när bidragen från staten
stramas åt.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har lämnat in ett svar på interpellation till dagens
sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation långtidsförsörjningstagare som får ekonomiskt bistånd
 Svar på interpellation ang. försörjningsstöd
 §110 KF Extra ärende: Interpellation långtidsförsörjningstagare som får ekonomiskt bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§152

Svar på interpellation ang. delade badtider utefter kön
2016 KS0322
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av svaret på interpellationen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har skickat in en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
om könsseparerade klasser vid idrott och bad. I interpellationen ställs frågan om hur många
klasser som är totalt könsseparerade vid bad/idrott på kommunens skolor, vilka klasser det är och på
vilka skolor samt om det är rimligt att barnen indelas i grupper efter religionstillhörighet.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har till dagens sammanträde lämnat in ett svar på
interpellationen.

Handlingar i ärendet
 §112 KF Extra ärende: Interpellation ang. delade badtider utefter kön.
 Svar interpellation könsuppdelning bad.
 Interpellation ang. delade badtider utefter kön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§153

Svar på enkel fråga ang klädsel i simhallen
2016 KS0313
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av svaret på frågan om klädsel i simhallen.

Beskrivning av ärendet
Monica Grönroos (SD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 oktober en enkel fråga till
kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) om det finns olika regler för klädsel för olika
personer som utnyttjar simhallen och bastun. Kommunstyrelsens ordförande fick till dagens
sammanträde på sig att svara på frågan.
Ronny Löfquist svarar att samma regler gäller för alla. Badkläder är inte tillåtna i bastun och man får
inte bada med underkläder under sina badkläder. Det finns dock inga regler som förbjuder en viss
storlek på badkläder.

Handlingar i ärendet
 Enkel fråga ang klädsel i simhallen.
 Svar på enkel fråga ang. badkläder
 §111 KF Extra ärende: Enkel fråga ang klädsel i simhallen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§154

Svar på enkel fråga Tillfälligt bygglov för Staffansbo 2:44
2016 KS0338
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av svaret på frågan om tillfälligt bygglov för Staffansbo 2:24.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande tillika Hyltebostäders 1:e vice
ordförande Ronny Löfquist om ett tillfälligt bygglov för "ändrad användnig från produktion till
undervisning" på fastigheten Staffansbo 2:24. Lennart Ohlsson undrade vilken styrelse/nämnd har
givit uppdraget att söka bygglovet och borde inte barn- och ungdomsnämnden, som är den nämnd som
har ansvaret för undervisning, ha fått tillfälle att yttra sig om denna förändring?
Ronny Löfquist (S) svarar att det är Hyltebostäders styrelse som har gett uppdraget och eftersom barnoch ungdomsnämnden initierade frågan och deltog löpande i arbetet anser han att nämnden beretts den
möjligheten.

Handlingar i ärendet
 Svar på Enkel fråga.
 §134 KF Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§155

Återredovisning motioner
2016 KS0179
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av motioner som inte är berett färdigt.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens reglemente ska de motioner som inte har beretts färdigt redovisas för
kommunfullmäktige två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning till
dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Redovisning av motioner november 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§156

Återredovisning fullmäktigeuppdrag
2016 KS0178
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återredovisningen av fullmäktigeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens reglemente ska de fullmäktigeuppdrag som fortfarande handläggs redovisas för
fullmäktige vid två ordinarie sammanträden under året.
Kommunledningskontoret har sammanställt hur det går med fullmäktigeuppdragen.

Handlingar i ärendet
 Redovisning fullmäktigeuppdrag november 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§157

Avsägelser
2016 KS0021
Inga avsägelser vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§158

Fyllnadsval
2016 KS0022
Inga fyllnadsval vid dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§159

Extra ärende: Nytt LIS-område
2016 KS0358
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till Skravelsbo 1:4 m.fl. i Torup som ett LIS- område i Hylte
kommun.

Beskrivning av ärendet
För Torups framtida utveckling är det viktigt att de skapas ett LIS- område kring Skravelsbo 1:4. LIS
står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Landsbygden ska främjas där de finns ett lågt bebyggelsetryck och där tillgången till stränder är stort.
Hylte Kommun är en landsbygdskommun med ett sjörikt landskap. Förutsättningarna för
landsbygdsutveckling i Hylte Kommun stämmer överens med lagstiftningen.
Lagen anger att varje kommun ska definiera vad landsbygdsutveckling innebär för att därefter peka ut
områden som kan bli aktuella för strandskyddslättnader. Hylte definierar landsbygdsutveckling
enligt följande: Landsbygdsutvecklingen i Hylte kommun handlar om att bevara de höga värden som
naturen, byarna och samhällen har att erbjuda och samtidigt utveckla dem på ett sätt som gör att
invånare vill leva och bo kvar i kommunen med arbetstillfällen, turism, boende och ett fungerande
serviceunderlag.
Att skapa ett LIS- område runt Skravelsbo 1:4 m.fl. är en förutsättning för att gynna utveckling och
arbetstillfällen i Torup.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Nytt LIS- område
 Skravelsbo LIS-område förslag 161123
 §186 KS Nytt LIS- område, Skravelsbo 1:4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§160

Nya ärenden
2016 KS0113
Inga nya ärenden på dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§161

Övriga ärenden
2016 KS0018
I samband med sammanträdet delas miljöpriset, ungdomsledarpriset och kulturpriset ut till årets
pristagare.
--------------------------------Lennart Ohlsson (C) ställer en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Micael Arnström (S):
Anser kommunfullmäktiges ordförande att ett ärende att flytta Lärcentrum och SFI-undervisning till
nya lokaler är ett ärende av principiell betydelse?
Kommunfullmäktiges ordförande Micael Arnström (S) ber om att få återkomma vid nästa
sammanträde med svar på frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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