
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

Kommunfullmäktige

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Rolf Näslund (M) Tommy Edenholm (KV)

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-24
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa 
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip 
Carlsson (C) §§160-178, Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer 
Johansson (M), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), 
Gunnel Johansson (S), Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan 
Bengtsson (C), Mihaly Thorman (SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo 
Eriksson (C), Bo Larsson (M), Maj Brodin Johansson (C), Fredrik Engberg (L), 
Lars Sundberg (S), Mustafe Yuusuf (S), Martin Isaksson (SD), Bjarne 
Gunnarsson (SD), Lama Alshihabi (C) §§155-159

Ej tjänstgörande ersättare Julia Kabell (V)
Gunilla Magnusson (KV)
Lama Alshihabi (C) §§160-178
Fredrik Artursson (S)
Malin Taipaleenmäki (S)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Per Borg (kommundirektör)
Ingemar Steneteg (C) (revisor) §158

Utses att justera Rolf Näslund (M)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
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Protokollet omfattar §§155-178

2 / 30



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§155 Val av justerare

§156 Godkännande av ärendelista

§157 Meddelanden

§158 Information Revisorerna

§159 Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut

§160 Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd

§161 Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden

§162 Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden

§163 Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer

§164 Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner

§165 Återredovisning motioner

§166 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§167 Svar på interpellation om pumpstation i Unnaryd vid köp av mark

§168 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om motion nattvandrade 
föreningar

§169 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om renoveringen av Örnahallen

§170 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens 
tillsynsplikt och ansvar för verkställande av tagna beslut

§171 Extra ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Hylte Unnaryd 
1.49 Unnaryd

§172 Extra ärende: Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående 
Skravelsbo 1:4 Torup

§173 Inkomna motioner

§174 Avsägelser - kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden

§175 Fyllnadsval - kommunstyrelsen

§176 Fyllnadsval - omsorgsnämnden

§177 Fyllnadsval - barn- och ungdomsnämnden

§178 Övriga ärenden
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rolf Näslund (M) och Tommy Edenholm (KV) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§156

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan och lägger till ärendena:
- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Hylte Unnaryd 1:49 Unnaryd
- Interpellation om Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående 
Skravelsbo 1:4
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§157

Meddelanden 
(2019 KS0007)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommit in och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Underlag samråd med SBN
 Underlag samråd med ANN
 Underlag samråd med ON
 Underlag samråd med BUN
 Underlag samråd med HB
 Beslut om efterträdarval
 Beslut om efterträdarval
 Beslut om efterträdarval
 Beslut om efterträdarval

6 / 30



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-10-24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158

Information Revisorerna 
(2019 KS0016)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Steneteg (C) informerar kommunfullmäktige om revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.

Yttrar sig i ärendet
Ingemar Steneteg (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M)
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Mötesdatum sid 8
2019-10-24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut 
(2019 KS0001)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2019 med 
följande ändringar:
- Andra och tredje stycket på sidan 38 om samordning av verksamheterna i 
Landeryd/Långaryds skolområde och Torup/Rydöbruks skolområde ska tas bort.
- Stycke två på sidan 27 kring uppföljning av mål och uppdrag tas bort.
 
 

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga 
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslutet 2019 visar att endast 60 
procent av de finansiella nyckeltalen och endast 27 procent av verksamhetens nyckeltal 
uppfyller accepterad kvalitetsnivå.

Eftersom inte alla nyckeltal kopplat mot verksamheten mäts vid delårsbokslutet och således 
inte ingår i bedömningen av god ekonomisk hushållning, kan utfallet på enskilda nyckeltal 
påverka helheten i större utsträckning jämfört med den sammanställning som görs i samband 
med bokslutet.

Resultatet vid delårsbokslutet är -14 000 000 kr och i prognosen för 2019 är resultatet -20 500 
000 kr.

I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 0 vilket innebär att kommunen inte 
behöver hämta hem det negativa resultatet under kommande treårsperiod. Anledningen till att 
balansresultatet blir 0 är kommunfullmäktiges beslut 2 maj 2019 om att utöka barn- och 
ungdomsnämndens ram med 26 500 000 kr och finansiera detta genom att ianspråkta upp till 
26 500 000 kr av resultatutjämningsreserven.

Resultatutjämningsreserven är till stor del uppbyggd via medel från bidrag kopplat till det 
stora mottagandet av asylsökande åren 2015-2016. Då en stor andel av de asylsökande var 
barn och unga krävdes att barn- och ungdomsnämnden utökade sin verksamhet. När nu 
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

befolkningen istället minskar behöver barn- och ungdomsnämnden anpassa sin verksamhet 
utefter det och det pågår ett större omställningsarbete inom nämnden. Arbetet kommer inte att 
hinna ge den effekt som krävs för en budget i balans under 2019 och fullmäktige tog därför i 
maj beslut om att utöka nämndens ram med 26 500 000kr.

Handlingar i ärendet
 §213 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos (9 månader)
 §268 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - delårsbokslut
 ny version 191002 2019_Hylte_delarsbokslut KS lågupplöst
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 Hylte kommun
 §94 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - Delårsbokslut 2019
 BUN Delårsbokslut 2019
 Grunduppdrag 2019-09-13
 Grunduppdrag 2019-09-13 redigerad version efter BUNs beslut
 Tjänsteskrivelse uppföljning och redovisning delårsbokslut 2019
 §75 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos & 

delårsbokslut
 Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019
 Delårsboksluts tabell 2019
 Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter åtta månander och delårsbokslut 2019
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter åtta månader
 Vatten och avlopp delårsbokslut 2019
 Prognos SBN drift efter åtta månader
 Prognos SBN investeringar efter åtta månader
 Konsultkostnader delår Investeringar SBN 2019
 Konsultkostnader delår Drift SBN 2019
 Handlingsplan Samhällsbyggnadskontoret
 §60 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2019 - ON
 Delårsbokslut prognos ON 2019
 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019
 Revisionsrapport delårsgranskning Hylte kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
för 2019.

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan 
Bengtsson (C), Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C),
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en ändringen att 
andra och tredje stycket på sidan 38 om samordning av verksamheterna i 
Landeryd/Långaryds skolområde och Torup/Rydöbruks skolområde ska tas bort.
 
Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Malin Svan (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att stycke 
två på sidan 27 kring uppföljning av mål och uppdrag tas bort.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut.
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ronny Löfquists 
yrkande om ändring på sidan 38. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Svans yrkande om 
ändring på sidan 27. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutet skickas till 
Ekonomichef
Samtliga nämnder
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§160

Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd 
(2019 KS0230)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade den 12 mars 2019 in en motion om jämställt 
försörjningsstöd. I motionen föreslås:

”Att Hylte kommun beslutar att försörjningsstöd alltid ska betalas ut till båda parter i ett 
förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd.”

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att motionen ska bifallas.

Handlingar i ärendet
 §205 KS Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd
 §260 KSAU Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd
 §46 ANN Jämställt försörjningsstöd
 Tjänsteskrivelse Svar på motion jämställt försörjningsstöd
 Motion  - Jämställt försörjningsstöd
 §37 KF Inkomna motioner
 §122 KSAU Motion  - Jämställt försörjningsstöd, på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C)
 

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

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
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§161

Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden 
(2019 KS0406)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja begäran om tilläggsanslag samt utökar arbets- och 
näringslivsnämndens ram med 900 000 kr för ekonomiskt bistånd samt 1 300 000 kr för 
placeringar. Finansiering sker via eget kapital.

Beskrivning av ärendet
Vid årets slut beräknar arbets- och näringslivsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 
2 500 000 kr. I samband med delårsbokslutet och prognosen 8 månader beslutade arbets- och 
näringslivsnämnden att begära 2 200 000 kr i tilläggsanslag för att täcka kostander för 
placeringar och ekonomiskt bistånd.

Under kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde framkom önskemål om att arbets- och 
näringslivsnämndens begäran delas upp per verksamhet. Därför har en ny tjänsteskrivelse 
tagits fram till kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober.

Handlingar i ärendet
 §206 KS Begäran om tilläggsanslag - arbets- och näringslivsnämnden
 §262 KSAU Begäran om tilläggsanslag - arbets- och näringslivsnämnden
 Tjänsteskrivelse - begäran om tilläggsanslag ANN
 §45 ANN Uppföljning och redovisning ekonomi kvalitet 2019 - Prognos augusti, 

Begäran om anslag
 Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN augusti
 Tjänsteskrivelse Uppföljning och redovisning ANN 2019 - augusti
 Prognos augusti ANN

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja begäran om tilläggsanslag samt 
utökar arbets- och näringslivsnämndens ram med 900 000 kr för ekonomiskt bistånd samt 
1 300 000 kr för placeringar. Finansiering sker via eget kapital.

Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
Ekonomienheten
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§162

Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden 
(2019 KS0418)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja begäran om tilläggsanslag samt utöka barn- och 
ungdomsnämndens ram med 2 950 000 kr. Finansiering sker via eget kapital.

Beskrivning av ärendet
I samband med barn- och ungdomsnämndens majprognos beslutade nämnden att begära 
tilläggsanslag för ökade kostnader för gymnasiesärskolan motsvarande 2 950 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §207 KS Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden
 §263 KSAU Begäran om tilläggsanslag - barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Begäran om tilläggsanslag - Gymnasiesärskolan
 Begäran om tilläggsanslag - Gymnasiesärskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja begäran om tilläggsanslag samt 
utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 2 950 000 kr. Finansiering sker via eget kapital.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
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§163

Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 
tillbyggnationer 
(2017 KS0146)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjen för konstnärlig utsmyckning av offentliga 
miljöer.
 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2017 att 1 % av byggkostnaden vid ny-, om- och 
tillbyggnationer av lokaler där kommunen ska bedriva offentlig verksamhet ska gå till 
konstnärlig utsmyckning. Kommunfullmäktige gav arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag 
att ta fram förslag på riktlinje för konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. Intentionen 
var att lokala konstnärer i första hand ska prioriteras när ny konst köps in.

Ärendet var uppe vid kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2019, men återremitterades då.
 

Handlingar i ärendet
 §208 KS Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 

tillbyggnationer
 §264 KSAU Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 

tillbyggnationer
 Tjänsteskrivelse Riktlinje konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer
 Riktlinje för konstnärlig utsmyckning
 §74 KS Riktlinjer för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 

tillbyggnation
 §68 KF Konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer
 §64 ANN Riktlinjer konstnärlig utsmyckning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för konstnärlig utsmyckning 
av offentliga miljöer.
 

Yttrar sig i ärendet
Lennart Ohlsson (C), Ronny Löfquist (S)
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Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
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§164

Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner 
(2019 KS0400)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för beredning och uppföljning av motioner.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade en motion från Stina Isaksson (SD) där kommunfullmäktige 
ska införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske samlat minst en gång om året och innefatta alla 
bifallna motioner som inte är genomförda samt samtliga bifallna motioner som genomförts 
sedan förra rapporteringstillfället.

När kommunledningskontoret började titta på en sådan rutin konstaterade kontoret att det 
finns behov att även tydliggöra hur motioner handläggs. Kommunledningskontoret har därför 
tagit fram en riktlinje för beredning och uppföljning av motioner.

Handlingar i ärendet
 §209 KS Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner
 §265 KSAU Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner
 Riktlinje Beredning och uppföljning av motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för beredning och 
uppföljning av motioner.
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§165

Återredovisning motioner 
(2019 KS0126)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta 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. Redovisningen ska äga rum 
i maj och oktober.

Handlingar i ärendet
 §210 KS Återredovisning motioner
 §266 KSAU Återredovisning motioner
 Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner hösten 2019
 Redovisning av motioner hösten 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.
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§166

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2019 KS0122)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen av fullmäktigeuppdrag.

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 från även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda.

Handlingar i ärendet
 §211 KS Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 §267 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2019
 Redovisning fullmäktigeuppdrag oktober 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
fullmäktigeuppdrag.

Yttrar sig i ärendet
Lennart Ohlsson (C)
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§167

Svar på interpellation om pumpstation i Unnaryd vid köp av mark 
(2019 KS0429)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Beskrivning av ärendet
Maj Brodin Johansson (C) har lämnat in en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om pumpstation i Unnaryden. I interpellationen ställs frågor om kapaciteten för 
pumpstationen i Unnaryd.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman har lämnat in ett svar på 
interpellationen till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden
 Svar på Interpellation Pumpstation Unnaryd
 §150 KF Extra ärende: Interpellation om pumpstation i Unnaryd vid köp av mark

Yttrar sig i ärendet
Maj Brodin Johansson (C), Malin Thydén-Kärrman (S), Ronny Löfquist (S)
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§168

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om motion 
nattvandrade föreningar 
(2019 KS0430)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
motionen angående nattvandrade föreningar. I interpellationen ställs frågor om motionens 
verkställande.
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har lämnat in ett svar på interpellationen 
till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om motion nattvandrade föreningar
 Svar på interpellation om nattvandrade föreningar
 §152 KF Extra ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om motion 

nattvandrade föreningar
Yttrar sig i ärendet
Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S),
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
renoveringen av Örnahallen 
(2019 KS0431)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
renoveringen av Örnahallen. I interpellationen ställs frågor om handikapptoalett i foajen och 
lift vid bassängen.
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har lämnat in ett svar på interpellationen 
till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om renoveringen av Örnahallen
 Svar på interpellation om Örnahallen
 §151 KF Extra ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

renoveringen av Örnahallen
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§170

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunstyrelsens tillsynsplikt och ansvar för verkställande av 
tagna beslut 
(2019 KS0432)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av interpellationssvaret.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen ställs frågor om kommunstyrelsens tillsynsplikt och ansvar för verkställande 
av beslut.
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har lämnat in ett svar på interpellationen 
till dagens sammanträde.
 
 

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens tillsynsplikt 

och ansvar för verkställande av tagna beslut
 Svar på interpellation om ekonomisk uppföljning
 §153 KF Extra ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

kommunstyrelsens tillsynsplikt och ansvar för verkställande av tagna beslut
Yttrar sig i ärendet
Lennart Ohlsson (C), Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C)
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171

Extra ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående Hylte Unnaryd 1.49 Unnaryd 
(2019 KS0459)

Beslut
Interpellationen tas inte upp efter att Stina Isaksson (SD) har dragit tillbaka interpellationen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) hade inför sammanträdet lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande angående Hylte Unnaryd 1:49 och sanering av mark.
 
När ärendet behandlas drar Stina Isaksson (SD) tillbaka sin interpellation efter debatt med 
Ronny Löfquist (S).

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Hylte Unnaryd 1.49 

Unnaryd
Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD)
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§172

Extra ärende: Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande angående Skravelsbo 1:4 Torup 
(2019 KS0458)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman (S).

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) har lämnat in en interpellation till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4 Torup. I interpellationen 
ställs frågor om varför marken inte har blivit skött och om kommunen planerar att ta tag i det.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4 

Torup

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§173

Inkomna motioner 
(2019 KS0042)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in tre motioner.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om förskola på obekvärm arbetstid.
 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om införa klassmormor/-morfar på skolor.
 
Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om solceller vid ny- och 
ombyggnation samt att en långsiktigt energistrategi tas fram.

Handlingar i ärendet
 Motion  Solceller
 Motion förskola på obekväm arbetstid
 Motion införa klass morfar-mormor på skolor
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§174

Avsägelser - kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden 
(2019 KS0014)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Thomas Johansson (SD) från sina 
uppdrag i kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Thomas Johansson (SD) har lämnat in en avsägelse för sina uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen och ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§175

Fyllnadsval - kommunstyrelsen 
(2019 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ledamot i kommunstyrelsen för 
resten av mandatperioden:
 
Johnny Winther (SD)
X
X 
 
Eftersom Johnny Winther (SD) blir ledamot istället för ersättare beslutar kommunfullmäktige 
att följande person väljs som ersättare i kommunstyrelsen för resten av mandatperioden:
 
Ewa Gunnarsson (SD)
X 
X 

Beskrivning av ärendet
Thomas Johansson (SD) har blivit befriad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §148 KF Fyllnadsval - omsorgsnämnden

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§176

Fyllnadsval - omsorgsnämnden 
(2019 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ledamot i omsorgsnämnden för 
resten av mandatperioden:
 
Liselotte Johansson (C)
X 
X 

Beskrivning av ärendet
Anwar Hassan (C) har blivit befriad från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. Ett 
fyllnadsval behöver därför genomföras.

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177

Fyllnadsval - barn- och ungdomsnämnden 
(2019 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden för resten av mandatperioden:
 
Mikael Ingvarsson (SD)
X
X 

Beskrivning av ärendet
Thomas Johansson (SD) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§178

Övriga ärenden 
(2019 KS0012)

 
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.
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