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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 18:30-21:30 
  
Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 

Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), 
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke 
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Malin Svan (C), Lisa 
Mogren (V), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Johan 
Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Ewa 
Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Åsa Engberg (L), 
Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Desirée 
Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin 
Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Rune Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson (SD), 
Malin Hedenberg (SD), Bo Larsson (M), Per-Yngve Bengtsson (S)  ersätter 
Hanna Arvidsson (S), Fredrik Arturson (S)  ersätter Abdiasiis Dahir (S), Birgitta 
Åkesson  (C)  ersätter Andreas Algerbo (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Johansen (S) 
  
Övriga närvarande  
  
Utses att justera Bengt-Åke Torhall 

Kerstin Alexén 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-10-29    
  
Protokollet omfattar §§129-153 
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§129 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bengt-Åke Torhall (L) och Kerstin Alexén (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
Paragrafen är justerad 
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§130 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.  
Paragrafen är justerad 
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§131 

Meddelanden  
(2021 KS0024) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelande. 

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse ersättare Stiftelsen Hyltebostäder BB 
 Beslut om efterträdarval (S) 

Paragrafen är justerad 
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§132 

Information från revisorerna  
(2021 KS0025) 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har inget att informera om vid detta sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§133 

Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut  
(2021 KS0001) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Hylte kommuns delårsbokslut för 2021 samt beslutar att 
inte avkräva handlingsplaner från nämnderna baserat på prognoserna.  

Beskrivning av ärendet 
God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, 
vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska 
mätas. 
  
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är 
uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för 
verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslut 2021 visar att 100 procent av de finansiella 
nyckeltalen är uppfyllda medan 78 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis 
uppfyller accepterad kvalitetsnivå. 
  
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna besluta om handlingsplaner 
om prognoserna överstiger 1%.  

Handlingar i ärendet 
 §159 KS Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut 
 §148 KSAU Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut 
 2021 Hylte Kommun Delårsbokslut 
 §76 KFN Delårsbokslut 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månader 
 Delårsbokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 
 Grunduppdrag - Uppföljning av nyckeltal KFN 
 §16 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - delårsbokslut 2021 

och prognos efter åtta månader 
 Delårsbokslut och prognos efter åtta månader tillsynsnämnden 2021 
 §72 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Delårsbokslut 
 Delårsbokslut 2021 Barn- och ungdomsnämnden - efter AU 
 Grunduppdrag 2021-09-07 - efter AU 
 §58 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos och 

delårsbokslut 
 Delårsbokslut samt prognos 2021 ON 
 Delårsbokslut samt prognos 2021 ON sammanfattning 
 §66 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - delårsbokslut 2021 
 Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021 NY 
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 Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2021 
 Handlingsplan SBN efter åtta månader 
 Handlingsplan VA efter åtta månader 
 Handlingsplan avfallshantering efter åtta månader 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
- att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2021, samt  
- att inte avkräva handlingsplaner från nämnderna baserat på prognoserna 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Revisionens ordförande Ingemar Steneteg, Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), 
Malin Thydén Kärrman, Birgitta Årzén (S) Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Anna Roos 
(C), Gunnel Johansson (S), Lars Sundberg (S).  
  
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Anna Roos (C), Gunnel Johansson 
(S) och Lars Sundberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna 
Hylte kommuns delårsbokslut för 2021 samt att inte avkräva handlingsplaner från nämnderna 
baserat på prognoserna.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§134 

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige  
(2021 KS0158) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av återredovisningen av kommunfullmäktigeuppdrag 
samt att lägga till Motion "Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 
föreningar som nattvandrar" i listan över beviljade motioner.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen. 
  
I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda. 

Handlingar i ärendet 
 §163 KS Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
 §170 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2021 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag. 
 

  
Yttrar sig i ärendet:  
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S).  
  
Yrkanden:  
Anna Roos (C) yrkar att motion "Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till 
föreningar som nattvandrar" läggs till listan över beviljade motioner med bifall av Ronny 
Löfquist (S).  
Anna Roos (C) yrkar att uppdraget "Förstudie kök/matsal Elias Fries läggs till i listan över 
uppdrag. Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på detta tilläggsyrkande.  
  
Beslutsgång: 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige, enligt 
kommunstyrelsens förslag, tar del av återredovisningen i de delar det inte finns några 
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motstridiga förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ta del av de delar 
av återredovisningen där motstridiga förslag inte framförts.  
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar att motionen om nattvandring skall 
läggas till i listan över beviljade motioner enligt Anna Roos (C), med bifall av Ronny 
Löfquist (S), tilläggsyrkande eller om förslaget avslås. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar att uppdraget "Förstudie kök/matsal 
Elias Fries skall läggas i listan över uppdrag enligt Anna Roos (C) tilläggsyrkande eller om 
förslaget skall avslås enligt Ronny Löfquist (S) avslagsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslår detta tilläggsyrkande.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§135 

Återredovisning motioner 2021  
(2021 KS0156) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av ej färdigbehandlade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
 §164 KS Återredovisning motioner 2021 
 §171 KSAU Återredovisning motioner 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning motioner hösten 2021 
 Redovisning av motioner - hösten 2021 

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

  
Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C). 
 

Paragrafen är justerad 

12 (46)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§136 

Extra budget 2021  
(2021 KS0347) 

Beslut 
Kommunfullmäktige fördelar 10 miljoner av de ökande skatteintäkterna för innevarande år 
enligt följande: 
-          Omsorgsnämnden; 6,2 miljoner till följd av pandemihantering. 
-          Barn och ungdomsnämnden; 2,8 miljoner till följd av minskat elevunderlag. 
-          Kultur och folkhälsonämnden; 1,0 miljoner till följd av pandemihantering. 

Beskrivning av ärendet 
Detta ärendet väcks av kommunstyrelsens ordförande. 
  
EXTRA BUDGET 2021 
Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin går fortare och är starkare än förväntat. I 
Hylte kommun snurrar hjulen allt fortare. Våra företag vittnar om högt tempo och fulla 
orderböcker. Arbetslösheten sjunker. Det gör att skatteintäkterna visar stora överskott i 
förhållande till de prognoser vi hade tidigare. 
  
Delårsbokslutet visar ett ökande skatteintäkter med 12,1 miljoner kr. Samtidigt visar vissa av 
våra nämnder underskott. Omsorgsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens underskott 
beror framförallt på Coronarelaterade kostnader. Barn- och ungdomsnämnden har en 
problematik med ett sjunkande elevantal. 
  
Med det som bakgrund har Framtid Hylte beslutat att gå fram med en extra budget för 
innevarande år på totalt 10 miljoner. 

Handlingar i ärendet 
 §162 KS Extra budget 2021 
 §169 KSAU Extra budget 2021 
 Ärendebeskrivning Extra budget 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 10 miljoner av de ökande 
skatteintäkterna för innevarande år enligt följande: 
  
-          Omsorgsnämnden; 6,2 miljoner till följd av pandemihantering. 
-          Barn och ungdomsnämnden; 2,8 miljoner till följd av minskat elevunderlag. 
-          Kultur och folkhälsonämnden; 1,0 miljoner till följd av pandemihantering. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
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Ronny Löfquist (S), Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C).  
  
Yrkande: 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lennart Ohlsson (C) yrkar på ändring av kommunstyrelsens förslag att barn- och 
ungdomsnämnden tilldelas 2,8 miljoner till följd av pandemihantering istället för minskat 
elevantal.  
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Lennart Ohlssons (C) ändringsyrkande.  
  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan huruvida kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut i de delar där motstridiga förslag saknas. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut i de delar motstridiga förslag saknas.  
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lennart Ohlssons 
(C) ändringsyrkande eller om kommunfullmäktige, i enlighet med Ronny Löfquist 
(S) avslagsyrkande, avslår ändringsyrkandet. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår 
ändringsyrkandet. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Lennart Ohlssons (C) 
ändringsyrkande röstar NEJ. Den som röstar för Ronny Löfquists yrkande om att avslå 
ändringsyrkandet och därmed röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Med 
röstsiffrorna 22 JA och 16 NEJ finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
ändringsyrkandet och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Reservationer: 
Anna Roos (C), Birgitta Åkesson (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Bo Larsson 
(M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén 
(SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar 
sig till förmån för Lennart Ohlssons (C) ändringsyrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Omsorgsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §136 
Ärende: Extra budget 2021,  2021 KS0347 
 
Omröstningslista(or) 
Votering §136 Extra budget 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Johan Fahlen (S), ledamot X   
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X   
Christer Johansson (M), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot  X  
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande  X  
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Bo Eriksson (C), ledamot  X  
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Fredrik Arturson (S), ersättare X   
Birgitta Åkesson  (C), ersättare  X  
Resultat 22 16 0 
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§137 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-
2026  
(2021 KS0305) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 41 stycken 
under mandatperioden 2022-2026. 
Kommunfullmäktige beslutar att ersättarkvoten ska vara oförändrad under mandatperioden 
2022-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Ett av demokratiberedningens uppdrag i översynen inför nya mandatperioden är att föreslå 
eventuella förändringar av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och ersättarkvoten inför 
nya mandatperioden.  
  
Demokratiberedningen har behandlat frågan och har beslutat att lämna ett förslag om antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige utifrån de olika partiernas förslag. Partiernas förslag finns 
redovisade i protokollsutdraget från demokratiberedningen.  
  
Demokratiberedningen föreslår att ersättarkvoten ska vara oförändrad nästa mandatperiod.  
  
Kommunfullmäktige ska senast 28 februari 2022 besluta om eventuella ändringar av antalet 
mandat i kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
 §165 KS Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 
 §149 KSAU Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 
 Tjänsteskrivelse antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 
 §2 Demokratiberedning Antal KF-ledamöter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunmäktige att besluta att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige ska vara 41 stycken under mandatperioden 2022-2026.  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ersättarkvoten ska vara oförändrad under 
mandatperioden 2022-2026. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C), Malin Svan 
(C), Bengt-Åke Torhall (L), Bo Gunnar Åkesson (M).  

17 (46)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

  
Yrkande: 
Anna Roos (C) yrkar, med bifall av Malin Svan (C), att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 skall bestämmas till 39 stycken. 
Ronny Löfquist (S) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till 
beslut om oförändrat antal ledamöter (41) i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-
2026. 
Stina Isaksson (SD) yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 
2022-2026 skall bestämmas till 31 stycken.  
  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra genom att först fråga om 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med bifall av Ronny 
Löfquist (S) och Bengt-Åke Torhall (L). Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige 
beslutar enligt Anna Roos (C), med bifall av Malin Svan (C), förslag till beslut. Ordförande 
frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Isakssons (SD) förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens, med bifall av 
Ronny Löfquist (S) och Bengt-Åke Torhall (L), förslag till beslut.  
  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut gällande ersättarkvoten. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ersättarkvoten skall vara oförändrad under mandatperioden 2022-2026.  
  
Reservationer: 
Anna Roos (C), Birgitta Åkesson (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Bo Larsson 
(M), Christer Johansson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig till förmån för Anna 
Roos (C) och Malin Svans (C) yrkande.  
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och 
Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons (SD) yrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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§138 

Utvärdering - Sammanträden på distans  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av utvärderingen av sammanträden på distans. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 1 april 2020 att ändra arbetsordningen 
för nämnder och styrelser och införa en möjlighet för distansdeltagande på sammanträden. 
Kommunfullmäktige beslutade också att denna möjlighet skulle utvärderas av gruppen för 
organisationsöversyn.  
  
Demokratiberedningen har med hjälp av kommunledningskontoret genomfört utvärderingen. 
Utvärderingen genomfördes genom en enkät som skickades till nämndernas och styrelsernas 
ledamöter och ersättare, kontorschefer och nämndsekreterare. Kommunledningskontoret har 
sammanställt enkätsvaren och demokratiberedningen överlämnar utvärderingen till 
kommunstyrelsen för vidare hantering till kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
 §172 KS Utvärdering - Sammanträden på distans 
 §172 KSAU Utvärdering - Sammanträden på distans 
 Tjänsteskrivelse Utvärdering av sammanträden på distans 
 §5 Demokratiberedning Utvärdering av digitala möten 
 Sammanställning och kommentar digitala möten 
 Protokollsutdrag KF § 51 Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser - 

sammanträden för distans 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de tagit del av utvärderingen av 
sammanträden på distans. 
 

Paragrafen är justerad 
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§139 

Arbetsmiljöpolicy 2021  
(2021 KS0346) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy 2021 med de redaktionella ändringar som 
kommunstyrelsen beslutat om.  

Beskrivning av ärendet 
Alla arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn skall ange riktning och övergripande 
ambitioner på arbetsmiljöområdet. Den skall också fungera som ett stöd för chefer och 
skyddsombud i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Det ursprungliga förslaget har samverkats och 
MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. En uppdaterad arbetsmiljöpolicy har 
också efterfrågats av Arbetsmiljö-verket i den revision som gjordes i början av 2021.  

Handlingar i ärendet 
 §173 KS Arbetsmiljöpolicy 2021 
 §25 PU Arbetsmiljöpolicy 2021 
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöpolicy 2021 
 Arbetsmiljöpolicy 2021 
 Förslag - Arbetsmiljöpolicy - 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Arbetsmiljöpolicy 2021 
med den redaktionella ändringen som beslutades på dagens sammanträde. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C). 
  
Yrkande: 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Personalenheten. 
 

Paragrafen är justerad 
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§140 

Avslut av uppdrag kring vänortssamarbete  
(2019 KS0525) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslutar vänortssamarbetena med Lihula och Piecki. 

Beskrivning av ärendet 
Den 20 augusti 2019 fick kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka de avtal om 
vänortssamarbete som finns med Lihula och Piecki, samt ta kontakt med kommunerna för att 
undersöka om det finns förutsättningar för fortsatta vänortssamarbeten.  
Lihula kommun har slagits samman med andra småkommuner till att bilda en större kommun 
som heter Lääneranna.  
Uppdraget återredovisades vid tillväxtutskottets sammanträde 3 december 2019, och då fick 
kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta kontakt med kommunens 
vänorter.  
Kommunledningskontoret har försökt få kontakt med Piecki och Läänneranna via olika 
ingångar, men utan framgång. Kommunledningskontoret föreslår därför att uppdraget 
avslutas.  

Handlingar i ärendet 
 §179 KS Avslut av uppdrag kring vänortssamarbete 
 §49 TU Avslut av uppdrag kring vänortssamarbete 
 Tjänsteskrivelse Avslut av uppdrag kring vänortsamarbete 
 Protokollsutdrag tillväxtutskottet § 13 (2019-08-20) 
 §40 TU Återraportering vänortssamarbeten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta vänortssamarbetena med Lihula 
och Piecki. 
 

  
Yttrar sig ärendet: 
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C).  
  
Yrkande: 
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
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§141 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022  
(2021 KS0359) 

Beslut 
Kommunfullmäktige fattar beslut enligt presidiets förslag så som följer: 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdatum för 2022: 
  

 17 februari 
 7 april 
 5 maj 
 16 juni 
 1 september  

  
Kommunfullmäktige lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2022: 
  

 20 oktober 
 17 november 
 8 december 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om sammanträdesdatum för 2022.  
  
Enlig arbetsordningen för kommunfullmäktige, de år då val av fullmäktige har ägt rum i hela 
landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober månad. 
  
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
styrelsens presidium. 
  
Därför lämnas bara förslag på datum efter valet 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Sammanträdesdatum för 2022 kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdatum för 2022: 
  

 17 februari 
 7 april 
 5 maj 
 16 juni 
 1 september  
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Kommunfullmäktige lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2022: 
  

 20 oktober 
 17 november 
 8 december 

  
 

Paragrafen är justerad 
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§142 

Annonsering kommunfullmäktige 2022  
(2021 KS0360) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonserar i 
Hallandsposten under 2022. Annonsen ska innehålla information om ärenden som kommer 
hanteras, datum, klockslag och plats för sammanträdena samt var handlingar till 
sammanträdet finns tillgängliga någonstans. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta ställning till hur fullmäktiges sammanträde ska annonseras 
under 2022. 
  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige särskilt om i vilken eller vilka 
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. 

Handlingar i ärendet 
 Annonsering kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonserar i 
Hallandsposten under 2022. Annonsen ska innehålla information om ärenden som kommer 
hanteras, datum, klockslag och plats för sammanträdena samt var handlingar till 
sammanträdet finns tillgängliga någonstans. 
 

Paragrafen är justerad 
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§143 

Svar på motion - Utreda minskning av antalet ledamöter i KF  
(2021 KS0030) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där det föreslås: 
  
- att det utreds vad det skulle innebära att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 
39,37,35,33 respektive 31 ledamöter.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänsköt frågan till demokratiberedningen.  
  
Demokratiberedningen har behandlat motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad 
utifrån förslaget på antalet ledamöter i kommunfullmäktige, som demokratiberedningen 
behandlade vid samma sammanträde som motionen. I demokratiberedningens förslag på antal 
ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022–2026 har varje parti fått 
redovisa det antal ledamöter som partiet vill att kommunfullmäktige ska ha.  
  
Ärendet om antal ledamöter nästa mandatperiod kommer att gå upp som ett separat ärende 
och ska behandlas politiskt innan den 28 februari 2022, vilket är sista datum för kommunen 
att besluta om antal ledamöter enligt kommunallagen.  

Handlingar i ärendet 
 §166 KS Svar på motion - Utreda minskning av antalet ledamöter i KF 
 §150 KSAU Svar på motion - Utreda minskning av antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion utredning minskning av antalet ledamöter i KF 
 §2 Demokratiberedning Antal KF-ledamöter 
 §43 KSAU Motion Utreda minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige - på 

remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion Utreda minskning av antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion utreda minskning av antalet ledamöter i KF 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 

Paragrafen är justerad 
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§144 

Svar på motion - Nattvandring  
(2021 KS0087) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Malin Svan och Anna Roos (C) har lämnat en motion om: 
  

 att Hylte kommun utarbetar ett regelverk som gör det möjligt för föreningar att få 
bidrag för att utföra nattvandringar i kommunen.  

 att kommunen utser en samordningsansvarig för nattvandrande föreningar. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kultur- och folkhälsonämnden den 
9 mars 2021, §47. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till intentionen i motionen, precis som vid 
tidigare tillfälle när dåvarande arbets- och näringslivsnämnden behandlade frågan och ser att 
nattvandring skulle bidra positivt till att öka tryggheten i samhället.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden ser att både Karlshamns kommun och Karlskrona kommun har 
modeller som är lämpliga att arbeta vidare utifrån. Nattvandring skulle vara aktuellt under 
cirka 20 helger per år och främst vara fokuserat till perioden maj-september. Enligt tidigare 
svar bör följande delar ingå i uppdraget: 
- ekonomisk ersättning till nattvandrande föreningar 
- utrustning i form av jackor, ryggsäckar, mobiler med mera. 
- arbetstid för samordningsansvarig  
  
Kultur- och folkhälsonämnden anser inte att motionen går att genomföra utan att kultur- och 
folkhälsonämnden får ekonomisk kompensation för att arbeta med uppdraget. Om nämnden 
skulle få i uppdrag att arbeta med nattvandring utan att medel tillskjuts behöver ersättning tas 
från befintligt bidragsstöd vilket skulle ha negativa effekter för andra föreningars 
verksamheter. Enligt beräkning vid tidigare svar på motionen skulle det kosta ca 120 tkr att 
införa motionen. Finns det ambitioner att genomföra nattvandring under en större del av året 
än enligt modellen ovan kostar det mer att genomföra det. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, då en 
liknande motion (2017 KS0484) tidigare beviljats av kommunfullmäktige men inte 
finansierats.  
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Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag på 
svar på motion, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

Handlingar i ärendet 
 §168 KS Svar på motion - Nattvandring 
 §152 KSAU Svar på motion angående nattvandring 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande nattvandring 
 §65 KFN Svar på motion Nattvandring 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion Nattvandring 
 §47 KSAU Motion Nattvandring - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Nattvandring - på remiss 
 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Nattvandring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

  
Yttrar sig ärendet: 
Malin Svan (C), Ronny Löfquist (S). 
  
Yrkande: 
Malin Svan (C) yrkar att motionen skall anses besvarad. 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslagsbeslut.  
  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, med bifall av 
Ronny Löfquist (S), mot Malin Svans (C) yrkande om att anse motionen besvarad. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut att avslå motionen. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt 
Malin Svans (C) yrkande om att anse motionen besvarad. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och 
verkställs. De som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar JA. De som röstar enligt 
Malin Svans (C) yrkande att anse motionen besvarad röstar NEJ. Med röstsiffrorna 22 JA och 
16 NEJ finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag 
med bifall av Ronny Löfquist (S).  
  
Reservationer: 
Anna Roos (C), Birgitta Åkesson (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart 
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Bo Larsson 
(M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén 
(SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar 
sig till förmån för Malin Svans (C) yrkande om att anse motionen besvarad.  
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Omröstningslista: §144 
Ärende: Svar på motion - Nattvandring,  2021 KS0087 
 
Omröstningslista(or) 
Votering § 144 Svar på motion - Nattvandring 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Johan Fahlen (S), ledamot X   
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X   
Christer Johansson (M), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot  X  
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande  X  
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Bo Eriksson (C), ledamot  X  
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Fredrik Arturson (S), ersättare X   
Birgitta Åkesson  (C), ersättare  X  
Resultat 22 16 0 
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§145 

Svar på motion - Placering av minderåriga i äktenskap  
(2021 KS0096) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår: 
- att ansvarig nämnd får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara gifta i 
fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten. 
- att ansvarig nämnd får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur många 
minderåriga som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats hos sina makar. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 44, att ge kultur- och 
folkhälso-nämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret skall vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast 17 september 2021. 
  
Ensamkommande asylsökande barns behov av boende samt skydd och stöd enligt 
socialtjänstlagen ska utredas på samma sätt oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig 
vara gifta eller inte. Det samma gäller om ett barn uppgett sig vara gift och anvisats som 
nyanländ till kommunen. 
  
Utifrån hur lagstiftningen är utformad ser inte kultur- och folkhälsokontoret att en redovisning 
av hur många underåriga som de senaste åren påstått sig vara gifta och som placerats hos sina 
makar i Hylte kommun fyller någon funktion. 
  
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ska föreslå kommun-
fullmäktige att avslå motionen.  
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens förslag på 
svar på motionen, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §169 KS Svar på motion - Placering av minderåriga i äktenskap 
 §153 KSAU Svar på motion angående placering av minderåriga i äktenskap 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående placering av minderåriga i äktenskap 
 §64 KFN Svar på motion Placering av minderåriga i äktenskap 
 Tjänsteskrivelse svar på motion placering av minderåriga i äktenskap 
 §44 KSAU Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss 
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 §13 KF Inkomna motioner 
 Motion Placering av minderåriga i äktenskap 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Birgitta Årzén (S). 
  
Yrkande: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
  
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslagsbeslut.  
  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till avslagsbeslut mot 
Stina Isakssons (SD) yrkande om att bifalla motionen. Ordförande frågar först om 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelsens 
förslag till beslut med bifall av Anna Roos (C). Ordförande frågar sedan om 
kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Isakssons (SD) yrkande om att bifalla motionen. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 
med bifall av Anna Roos (C). Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt 
kommunstyrelsens förslag till att avslå motionen röstar JA. Den som röstar enligt Stina 
Isakssons yrkande om att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 33 JA och 5 NEJ 
finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
  
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och 
Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    
 

Omröstningslista: §145 
Ärende: Svar på motion - Placering av minderåriga i äktenskap,  2021 KS0096 
 
Omröstningslista(or) 
Votering § 145 Svar på motion - Placering av minderåriga i äktenskap 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X   
Johan Fahlen (S), ledamot X   
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X   
Christer Johansson (M), ledamot X   
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot X   
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X   
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Bo Eriksson (C), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot X   
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Fredrik Arturson (S), ersättare X   
Birgitta Åkesson  (C), ersättare X   
Resultat 33 5 0 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§146 

Svar på motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte  
(2020 KS0330) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Martina Philip Carlsson (C) och Anna Ross (C) har lämnat in en motion där de föreslår:  
- att Policy för Matglädje arbetas om genom att stycket: Inköp av ekologiska livsmedel ska 
öka och vi eftersträvar lokalt producerade råvaror ändras till: Inköp av lokalt producerade 
råvaror ska öka och vi eftersträvar ekologiska livsmedel. 
- att Policy för Matglädje arbetas om genom att ordet köttråvaror byts ut till: kött- och 
mejerivaror 
  
Kommunstyrelsens beslutade den 23 mars 2021, § 46, att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. De halländska kommunerna samt Region 
Halland har antagit Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland vilket 
kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020, § 199. Principerna innehåller kvalitets-, 
hållbarhets- och djurskyddskrav på livsmedel. Policyn för Matglädje i Hylte bör gå i samma 
linje som principerna.  
  
Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på att ändra i policyn matglädje utifrån motionens 
föreslagna att-satser. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
Kommunledningskontoret bilägger ”Policy för matglädje i Hylte” till ärendet och har inget att 
tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §170 KS Svar på motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 §154 KSAU Svar på motion - Mer närproducerat i "Policy för matglädje i Hylte" 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 Policy Matglädje i Hylte 
 §61 SBN Motion Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 §46 KS Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 
 §130 KSAU Motion Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte - på remiss 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 §101 KF Inkomna motioner 
 Motion - Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD). 
  
Yrkande: 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen. 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§147 

Svar på motion - Införa syskonförtur på kommunens förskolor  
(2020 KS0250) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har 2020-09-03 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om: 
  

 att införa syskonförtur på kommunens förskolor.  
  
Vid kommunstyrelsens möte 2021-03-23 §47 beslutades att barn- och ungdomsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag på svar till motionen.  
  
Barn- och ungdomsnämnden har svarat att syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före 
barn som inte har syskon på förskolan vid fördelning av plats. Konsekvens av syskonförtur 
blir negativ för barn i kö utan syskon. Alltså tillämpas inte likabehandlingsprincipen vid 
syskonförtur på förskolan.  
  
Idag tillämpar barn- och ungdomskontoret barnomsorgskö enligt nedan:  
1. Förstahandsval och önskat datum  
2. Förstahandsval och inom garantitid  
3. Annan ort  
  
I dagsläget ser nämnden inte någon kö till förskolorna, som det var för några år sedan då 
kommunen hade stor inflyttning av nyanlända till kommunen, och placerar därför inte barn på 
annan ort än den önskade.  
I Hyltebruk där upptagningsområdet är hela tätorten kan man få placering på annan förskola 
än just den önskade.  
  
I september 2021 ser man att ingen av de 540 placerade barns vårdnadshavare vill byta 
förskola p.g.a. syskonplacering.  
  
Barn- och ungdomsnämnden anser inte ovan skäl är grund för införande av syskonförtur och 
föreslår därför avslag på motionen. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- 
och ungdomsnämndens förslag till svar och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §171 KS Svar på motion - Införa syskonförtur på kommunens förskolor 
 §155 KSAU Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens 
förskolor 

 §64 BUN Remiss Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående att införa syskonförtur på 

kommunens förskolor. 
 §47 KS Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 
 §129 KSAU Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor - på 

remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Införa Syskonförtur på kommunens förskolor - på remiss 
 §101 KF Inkomna motioner 
 Motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S). 
  
Yrkande: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslagsbeslut.  
  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till avslagsbeslut, med 
bifall från Maria Hedin (S), mot Stina Isakssons (SD) yrkande om att bifalla motionen. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut, avslå motionen. Ordförande frågar sedan om 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
avslår motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med bifall av Maria 
Hedin (S).  
  
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och 
Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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 Mötesdatum 
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Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§148 

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
gällande grundsärskolan.  
(2021 KS0342) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Handlingar i ärendet 
 Svar på interpellation gällande grundsärskolan 
 Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande grundsärskolan. 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Malin Svan (C).  
 

Paragrafen är justerad 

41 (46)



 MÖTESPROTOKOLL 
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 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§149 

Inkomna interpellationer  
(2021 KS0114) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot interpellation och skickar den till kommunstyrelsens ordförande 
för besvarande.  

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit. 

Handlingar i ärendet 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande inbjudan till samtal 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens ordförande. 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§150 

Inkomna motioner  
(2021 KS0026) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen och skickar den till kommunstyrelsen för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en motion inkommit. 

Handlingar i ärendet 
 Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen. 
 

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§151 

Avsägelser  
(2021 KS0027) 

Beskrivning av ärendet 
Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§152 

Fyllnadsval - Kommunal revisor  
(2021 KS0028) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny kommunal revisor: 
Bo Brandt Nielsen 
xx
xx 

Beskrivning av ärendet 
Jens Bäckman (SD) har befriats från sitt uppdrag som kommunal revisor. 
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval. 

Handlingar i ärendet 
 §116 KF Avsägelse uppdrag som kommunal revisor 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD). 
 

Beslutet skickas till  
Revisionen. 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§153 

Övriga ärenden  
(2021 KS0029) 

Beskrivning av ärendet 
  
Fråga gällande konstnärlig utsmyckning 
Anna Roos (C) har riktat en fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande konstnärlig 
utsmyckning av kommunens lokaler vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsens 
ordförande Ronny Löfquist (S) ber att får återkomma vid nästa sammanträde.  
  
Svar på fråga gällande gruppträning för seniorer 
Lennart Ohlsson (C) har riktat en fråga till kultur- och folkhälsonämndens ordförande 
gällande gruppträning för seniorer i Örnahallens hälsocenter. Kultur- och folkhälsonämndens 
ordförande Birgitta Årzén (S) besvarar frågan.  
  
Svar på fråga gällande nattvandrande föreningar och 
aktivitetsgrupper/friskvårdsgrupper för barn i behov av särskilt stöd 
Lennart Ohlsson (C) har riktat en fråga till kultur- och folkhälsonämndens ordförande 
gällande verkställandet av bidrag till nattvandrande föreningar och 
aktivitetsgrupper/friskvårdsgrupper för barn i behov av särskilt stöd. Kultur- och 
folkhälsonämndens ordförande Birgitta Årzén (S) besvarar frågan.  
  
Svar på fråga gällande ett inbjudande kommuncentrum. 
Lennart Ohlsson (C) har riktat en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande 
ogräshantering i centrala Hyltebruk som del av ett inbjudande kommuncentrum. 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén Kärrman (S) besvarar frågan. 
  

Handlingar i ärendet 
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande konstnärlig utsmyckning 
 Fråga till ordförande i kultur- och folkhälsonämnden gällande gruppträning för 

seniorer. 
 Fråga till ordförande i kultur- och folkhälsonämnden gällande nämndens beslut kring 

nattvandrande föreningar och aktivitetsgrupper/friskvårdsgrupper för barn i behov av 
särskilt stöd. 

 Fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden gällande ett inbjudande 
kommuncentrum. 

Paragrafen är justerad 
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