MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-11

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 13:00-15:45

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson
(S) (vice ordförande), Monica Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Malin Svan (C), Abdiasiis Dahir (S),
Maria Johansson Arnström (S), Christer Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), 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), Rune
Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Bo Larsson
(M), Per Andersson (C) ersätter Bo Eriksson (C), Fredrik Engberg (L) ersätter
Åsa Engberg (L), Per-Yngve Bengtsson (S) ersätter Ann-Christin Wendpaap (S),
Fakhria Hamidi (S) ersätter Hanna Arvidsson (S), Jonny Wester (V) ersätter
Lisa Mogren (V), Birgitta Åkesson (C) ersätter Andreas Algerbo (C), Henrik
Hagström (C) ersätter Martina Philip Carlsson (C), Anna Larsson (S) ersätter
Johan Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Emma Gröndahl
Linda Backsten
Lars Starck (Revisor EY) §158

Utses att justera

Lars Sundberg (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-11-18

Protokollet omfattar

§§154-168

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Lars Sundberg (S)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2021-11-11

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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ÄRENDELISTA
§154

Val av justerare

§155

Godkännande av ärendelista

§156

Meddelanden

§157

Information från revisorerna

§158

Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun

§159

Utbetalning och redovisning av 2020 års partistöd

§160

Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och
folkhälsonämnden

§161

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande inbjudan till samtal

§162

Inkomna interpellationer

§163

Inkomna motioner

§164

Avsägelser

§165

Fyllnadsval - Ersättare i tillsynsnämnden

§166

Fyllnadsval - Stämmoombud Coompanion

§167

Fyllnadsval - Ersättare i Hyltebostäders styrelse

§168

Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§154

Val av justerare
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lars Sundberg (S) och Anna Roos (C) att justera protokollet
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Desirée Hultberg (M).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§155

Godkännande av ärendelista
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§156

Meddelanden
(2021 KS0024)

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§157

Information från revisorerna
(2021 KS0025)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av granskningsrapporten.

Beskrivning av ärendet
Lars Starck från EY informerar om den granskning som gjorts avseende fordonshantering i
Hylte kommun på uppdrag av Hylte kommuns förtroendevalda revisorer. Sammanfattningsvis
är bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden inte har en ändamålsenlig hantering av
fordonen i kommunen då det saknas riktlinjer och policys kring hanteringen av fordonen samt
att ansvaret för hanteringen av fordonen inte grundats i ett formellt beslut. Den operativa
hanteringen av fordon bedöms dock skötas väl.

Handlingar i ärendet
 Granskning av fordonhantering i Hylte kommun
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§158

Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun
(2021 KS0004)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan skall utgå och återremitteras för vidare beredning.
Kommunfullmäktige antar i övrigt Framtid Hyltes budgetförslag med de förändringar som
kommunstyrelsen lagt till grund för sitt förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen om 21,45 % skall vara
oförändrad för 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 20222025.
Kommunfullmäktige behöver även fatta ett beslut om den kommunala skattesatsen för 2022.

Handlingar i ärendet






















Budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna - uppdaterad
Förslag från kf-presidium om revisionens budget
§193 KS Livsmedelstaxa 2022
Livsmedelstaxa
§80 SBN Livsmedelstaxa 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Tjänsteskrivelse - Livsmedelstaxa 2022
Taxa 2022 - inom livsmedelsområdet
§190 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun
Budgetförslag 2022 - C och M i Samverkan
Förslag investeringsbudget - C och M i Samverkan
Budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna
§186 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun
BUDGETFÖRSLAG 2022 FRAMTID HYLTE steg 1
Räkenskaper 2022-2025 Framtid Hylte
Nyckeltal KF 2022-2025 Framtid Hylte
Investeringar 2022-2025 Framtid Hylte
Räkenskaper ny 2022-2025
Räkenskaper 2022-2025
Prioritering drift 2022-2025
Barn- och ungdomsnämndens analyser
Kultur- och folkhälsonämndens analyser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämndens analys
Omsorgsnämndens analyser
Kommunstyrelsens analyser
Räddningsnämndens analyser
§130 KS Hjärtstartare
Kompletterande yttrande motion hjärtstartare
Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2022
Förändring av taxor - kultur- och folkhälsonämnden
§46 SBN Taxor 2022
Tjänsteskrivelse - Taxor 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
210831 Jämförelse taxor SBN
VA- Taxa 2022 jämförelse
Bilaga 1 VA-taxa 2022
Bilaga 2 Bilaga till VA-taxan 2022
Bilaga 3 Plan- och byggtaxa 2022
Bilaga 4 Arrendetaxa 2022
Bilaga 5 Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen,
Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel,
2022
Bilaga 6 Taxa felparkeringsavgifter 2022
Renhållningstaxan 2022
Ärendebeskrivning taxor barn- och ungdomsnämnden 2022
Jämförelser taxor barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde
Jämförelse andra kommuner - Taxa för utlämnande av allmän handling
Taxa utlämnande av allmän handling
Prioritering investeringar 2022-2025
Kommunstyrelsens investeringsbehov
Räddningsnämndens investeringsbehov
Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbehov
Nyckeltal KF 2022-2025
Nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
Nyckeltal kultur- och folkhälsonämnden
Nyckeltal Omsorgsnämnden
Protokoll-MBL§§1911-budget+ekonomiskt läge-211019
Protokoll CESAM 2021-10-14

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes budgetförslag
med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och nyckeltal) samt de ändringar som
yrkades på dagens sammanträde:


"Budget särskild investeringssatsning 2022" tas bort i investeringsbudgeten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redaktionell ändring gällande fel årtal, 2021 istället för 2022, under
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, tillsynsnämnden,
överförmyndarnämnden samt valnämnden.

Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C), Malin Thydén
Kärrman (S), Malin Svan (C), Håkan Bengtsson (C), Tommy Edenholm (KV), Bo Wahlén
(V), Desirée Hultberg (M), Bengt-Åke Torhall (L).
Yrkanden:
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar att den
kommunala skattesatsens skall vara oförändrad, 21,45%, för 2022.
Anna Roos (C) yrkar bifall till C och M i samverkans förslag till investeringsbudget med
förändringen att VA-investeringar skall uppgå till 8 miljoner kronor istället för de 6,6
miljoner kronor som framgår av förslaget. Anna Roos yrkar vidare bifall till Ronny Löfquist
yrkande avseende driftsbudgeten steg 1 i enlighet med kommunstyrelsens förslag och
återkommer med eget förslag till driftsbudget för C och M i samverkan till steg 2 i
februari. Anna Roos yrkar vidare bifall till Ronny Löfquist yrkande avseende den kommunala
skattesatsen.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till SDs uppdaterade budgetförslag samt bifall till liggande
förslag till taxor.
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar med ändring av kommunstyrelsens förslag att VA-taxan
skall utgå. Malin Thydén Kärrman yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Malin Thydén Kärrmans yrkande om att VA-taxan
skall utgå samt bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Bo Wahlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Desirée Hultberg (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sammanträdet ajouneras 14:45-15:05.
Beslutsordning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan huruvida kommunfullmäktige bifaller
eller avslår Malin Thydén Kärrmans yrkande om att VA-taxan skall utgå. Ordförande finner
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet och att taxan därmed skall utgå.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens, Anna Roos (C) och Stina
Isakssons (SD) yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer slutligen frågan huruvida kommunfullmäktige
beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande om oförändrad kommunal skattesats. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en oförändrad kommunal skattesats om
21,45% i enlighet med Ronny Löfquists yrkande.
Reservationer:
Anna Roos (C), Birgitta Åkesson (C), Malin Svan (C), Henrik Hagström (C), Lennart
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Per Andersson (C), Bo Larsson (M), Christer Johansson
(M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig, med undantag för driftsbudgeten, till förmån för
Anna Roos yrkande avseende budgetbeslutet.
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos Dehlin (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson
(SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande
avseende budgetbeslutet.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§159

Utbetalning och redovisning av 2020 års partistöd
(2020 KS0108)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av partistöd för 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 6 maj 2021 att lätta på kraven på
redovisningarna för hur partistödet har använts 2020 med anledning av att flera partier
riskerade att inte kunna ha sina årsmöten p.g.a. myndigheternas rekommendationer för att
förhindra smittspridning av Covid19.
Kommunfullmäktiges beslut ser ut enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att partistödsredovisning för 2020 endast behöver innehålla:
 Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning
på hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den
skriftliga beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.
 Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor.
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att
alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller de lättade kraven. I vissa fall har
redovisningarna skrivits under av vice ordförande istället för kassör eller ordförande, men det
har berott på att föreningen har saknat någon av dessa funktioner p.g.a. avhopp i styrelsen. De
berörda föreningarna har haft dialog med kommunledningskontoret om detta i samband med
att redovisningarna har lämnats in.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få
partistöd 2022.

Handlingar i ärendet





§191 KS Utbetalning och redovisning av 2020 års partistöd
§187 KSAU Redovisning av partistöd 2020
Tjänsteskrivelse Redovisning av 2020 års partistöd
Sammanställning redovisning partistöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen av
partistöd för 2020.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige
ska få partistöd 2022.

Beslutet skickas till
Kanslienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§160

Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och
ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0334)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela om 165 tkr från Barn- och ungdomsnämndens
investeringsbudget till Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget 2021 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Verksamheterna Gymnasiet och Individ och familjeomsorg gick från att tillhöra Barnoch ungdomsnämnden till att tillhöra Kultur- och folkhälsonämnden i samband
med organisationsförändringen 2020. Budgetmedel fördelades om mellan nämnderna i
samband med organisationsförändringen. I dialog mellan kontoren har det framkommit att
tidigare omfördelning av budgetmedel inte var fullständig.
Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget är nedjusterad för 2021 enligt ärendet (2021
KS0117) §33.
Omfördelning av driftsbudget mellan Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och
folkhälsonämnden behandlades i ärende (2021 KS0134) §81.

Handlingar i ärendet






§192 KS Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden till
kultur- och folkhälsonämnden
§188 KSAU Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden
till kultur- och folkhälsonämnden
Tjänsteskrivelse - Justering ramar 2021 och framåt
§9 BUN Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och
folkhälsonämnden
§81 KF Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och
folkhälsonämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela om 165 tkr från Barn- och
ungdomsnämndens investeringsbudget till Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget
2021 och framåt.

Beslutet skickas till
Barn och ungdomskontoret
Kultur- och folkhälsokontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§161

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande
inbjudan till samtal
(2021 KS0373)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad.

Handlingar i ärendet



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande inbjudan till samtal
Svar på interpellation - Inbjudan till samtal

Yttrar sig i ärendet:
Stina Isaksson (SD).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§162

Inkomna interpellationer
(2021 KS0114)

Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§163

Inkomna motioner
(2021 KS0026)

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§164

Avsägelser
(2021 KS0027)

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§165

Fyllnadsval - Ersättare i tillsynsnämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ersättare i tillsynsnämnden:
Rune Gunnarsson
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Monica Albrecht (S) har befriats från sitt uppdrag som ersättare i tillsynsnämnden.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.

Handlingar i ärendet


§118 KF Avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i
tillsynsnämnden

Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S).

Beslutet skickas till
Tillsynsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§166

Fyllnadsval - Stämmoombud Coompanion
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande person till nytt stämmoombud i Coompanion:
Christer Johansson
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Rolf Näslund (M) har avsagt sig uppdraget som stämmoombud i Coompanion.
Kommunfullmäktige behöver därför utse ett nytt stämmoombud.

Handlingar i ärendet


§96 KF Avsägelse - samtliga uppdrag

Yttrar sig i ärendet:
Desirée Hultberg (M)

Beslutet skickas till
Coompanion
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§167

Fyllnadsval - Ersättare i Hyltebostäders styrelse
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ersättare i bostadsstiftelsens Hyltebostäders
styrelse:
Tobias Tillkvist
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Bo Brandt Nielsen (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bostadsstiftelsens
Hyltebostäders styrelse. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.

Handlingar i ärendet


§131 KF Meddelanden

Yttrar sig i ärendet:
Desirée Hultberg (M).

Beslutet skickas till
Bostadsstiftelsen Hyltebostäders styrelse
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§168

Övriga ärenden
(2021 KS0029)

Beskrivning av ärendet
Korrigering av svar på enkel fråga gällande inbjudande kommuncentrum.
Lennart Ohlsson (C) hade inför föregående kommunfullmäktigesammanträde ställt en fråga
gällande ett inbjudande kommuncentrum. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin
Thydén Kärrman (S) väljer att vid detta sammanträde korrigera sitt svar från föregående
sammanträde. Detta då ansvarsfördelningen av underhåll mellan Hyltebostäder och
samhällsbyggnadsnämnden hade missuppfattats vid föregående sammanträde.
Lennart Ohlsson (C) riktar en fråga till ordförande i Hyltebostäders styrelse gällande
när skylten vid Fabriksgatan 1-2 skall uppdateras.
Enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande gällande konstnärlig utsmyckning
Anna Roos (C) har inför föregående sammanträde ställt en fråga till kommunstyrelsens
ordförande gällande hur den beslutade procenten av byggnationskostnader som skall gå till
konstnärlig utsmyckning förvaltas. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S)
besvarar frågan vid detta sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande konstnärlig utsmyckning
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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