MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-12-09

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-19:45

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), Andreas Algerbo (C), Krister Mattsson (S) (vice
ordförande), Monica Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim
Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Abdiasiis
Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Johan
Fahlen (S), Martin Isaksson (SD), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer
Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD), 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), Bo
Eriksson (C), Rune Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg
(SD), Bo Larsson (M), Fredrik Engberg (L) ersätter Åsa Engberg (L), Per-Yngve
Bengtsson (S) ersätter Hanna Arvidsson (S), Birgitta Åkesson (C) ersätter
Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-12-15

Protokollet omfattar

§§169-184

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Lisa Mogren (V)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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ÄRENDELISTA
§169

Val av justerare

§170

Godkännande av ärendelista

§171

Meddelanden

§172

Information från revisorerna

§173

Utvärdering - Intern klimatkompensation

§174

Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte

§175

Unnaryds sporthall - Renovering av tak

§176

VA-taxa 2022

§177

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck

§178

Hyltebostäder - Fråga om utökad investering Smedjevägen 2 Torup

§179

Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid

§180

Inkomna interpellationer

§181

Inkomna motioner

§182

Avsägelser

§183

Fyllnadsval

§184

Övriga ärenden
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§169

Val av justerare
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lisa Mogren (V) och Anna Roos (C) att justera protokollet
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§170

Godkännande av ärendelista
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§171

Meddelanden
(2021 KS0024)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

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

Handlingar i ärendet
 §224 KS Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§172

Information från revisorerna
(2021 KS0025)
Revisorerna har inget att informera om vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§173

Utvärdering - Intern klimatkompensation
(2021 KS0175)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av utvärderingen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 §98 avseende riktlinjer för intern
klimatkompensation. Under 2017 gjordes en uppföljning av klimatkompensationen där det
framgick att det administrativt innebar en viss belastning eftersom konteringen av transporter
i samband med kurser och konferenser var svåra att hantera. Dessutom påpekades att
medarbetare i organisationen saknade kunskaper kring rutinen för intern klimatkompensation.
Under hösten 2021 har en utvärdering av rutinen för klimatkompensation genomförts. Det
administrativa arbetet för att hantera klimatkompensationen är inte speciellt belastande för
cheferna, enligt de intervjuer som gjorts. Personal- och ekonomienheten lägger ner ca 2
timmar i veckan för att hantera rutinen. Som framgått i tidigare utvärderingar så fungerar
rutinen dåligt. Många av resorna blir inte konterade rätt vilket innebär att justeringar i
ekonomisystemet behöver göras manuellt för att rätta till felaktigheter. Enligt personalenheten
går det inte att ställa in en automatisk kontering i personalsystemet för klimatkompensation,
medarbetare som kör med egen bil måste aktivt ange referensen klimatkompensation. En
ytterligare aspekt i sammanhanget är att allt fler medarbetare har privat elbil.
Under 2020 och 2021 har antalet möten, kurser och konferenser minskat avsevärt jämfört med
tidigare år vilket har medfört att betydligt mindre medel avsatts till klimatkontot. Under 2020
avsattes 33 368 kr till klimatkontot och 24 329 kr fördelades till de ansökningar som KSAU
beslutade om. Motsvarande summor år 2019 var 34 494 kr samt 28 000 kr. Fram till och med
september 2021 har det avsatts 38 709 kr till klimatkontot och 29 800 kr har delats ut från
klimatkontot utifrån ansökningar och beslut i KSAU.
Sammanställning av kostnader som klimatkompenserats
Kostnad
2019
2020
2021 tom sept
Flygresor
100 009 kr 50 322 kr 4 167 kr
Bilersättning 657 222 kr 527 173 kr 232 698 kr

Som tidigare utvärderingar visat så fungerar rutinen dåligt. När medarbetare begär ersättning
för resor med egen bil (bilersättning) följs rutinen sällan dvs medarbetare/chef anger sällan att
bilersättningen ska klimatkompenseras. Eftersom det i efterhand är svårt att ta reda på bilens
drivmedel innebär detta en schabloniserad efterkonstruktion. Enligt rutinen för klimatresor är

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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det chefens ansvar att regelverket följs. Som tidigare angetts vid utvärderingar behöver chefer
och medarbetare uppdateras kring rutinen.
Enligt, av kommunfullmäktige, beslutade riktlinjer för intern klimatkompensation framgår
följande; utbetalningarna från klimatkontot sker året efter att pengarna har tillförts kontot.
Kommunfullmäktige beslutar om resultatbalansering av de pengar som finns på klimatkontot i
samband med bokslut.
Under 2019 och 2020 har inte kommunfullmäktige beslutat om resultatbalansering som avser
klimatkontot. Detta innebär att tidigare års balanserade belopp har förbättrat resultatet under
dessa år. För 2019 innebar detta en positiv avvikelse motsvarande 6 494 kr och för 2020 blev
utfallet 9 039 kr.
Kommunledningskontorets förslag är att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över
riktlinjerna och återkomma till kommunfullmäktige med nytt förslag till riktlinjer.

Handlingar i ärendet




§213 KS Utvärdering - Intern klimatkompensation
§203 KSAU Utvärdering - Intern klimatkompensation
Tjänsteskrivelse - Utvärdering intern klimatkompensation

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av utvärderingen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag på nya riktlinjer.
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Ronny Löfquist (S).
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§174

Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte
(2021 KS0382)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Skidklubben Hylte amorteringsfrihet 2022-2025.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade Kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte.
Lånet var amorteringsfritt i fem år.
2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfriheten och beslutet blev att
Skidklubben Hylte erhöll amorteringsfrihet till och med 2018.
2019 ansökte skidklubben om ytterligare förlängning av amorteringsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutad om amorteringsfrihet till och med 2021.
Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför
inkommit med ansökan om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år.

Handlingar i ärendet





§214 KS Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte
§204 KSAU Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte
Tjänsteskrivelse - Begäran om amorteringsfrihet för Skidklubben Hylte
Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte
amorteringsfrihet 2022-2025.
Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S) och Bo-Gunnar Åkesson (M).
Yrkanden
Ronny Löfquist (S) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad
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§175

Unnaryds sporthall - Renovering av tak
(2021 KS0385)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1 000 000 kronor i investeringsmedel för renovering
av tak avseende Unnaryds sporthall.

Beskrivning av ärendet
Unnaryds sporthall byggdes i början av 90-talet. Ett större renoveringsarbete av taket gjordes
för ca 10 år sedan avseende högdelen av bygganden. De senaste åren har vissa sprickor
upptäckts i papptaket på byggnadens lågdel vilken inneburit läckage från taket. Vid okulär
besiktning visade det sig att taket var i mycket dåligt skick, vilket krävde omgående åtgärder
både gällande papptaket och takfönster på lågdelen av byggnaden.
Taket som omfattas av renovering omfattar ca 1300 kvm. Beställning av arbetet har gjorts och
påbörjats.

Handlingar i ärendet




§215 KS Unnaryds sporthall - renovering av tak
§205 KSAU Unnaryds sporthall - renovering av tak
Tjänsteskrivelse - Renovering tak Unnaryds sporthall

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 1 000 000 kronor i
investeringsmedel för renovering av tak avseende Unnaryds sporthall.
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C).

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hyltebostäder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§176

VA-taxa 2022
(2021 KS0395)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagd Va-taxa 2022 för Hylte kommuns allmänna
vatten och avloppsanläggning med bilaga.
Detta beslut ersätter den del av kommunstyrelsens beslut som berör VA-taxan i KS §190,
2021-10-28.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare föreslagit VA-taxa 2022, SBN § 46 2021-06-22.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet, KS §190 2021-10-28, REP-ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter justerat sitt förslag enligt de nu föreliggande
bilagorna, SBN § 69 2021-09-16.
Samhällsbyggnadsnämnden framför följande i sitt beslut. Hylte kommun har valt att ha en
helt
avgiftsfinansierad VA-taxa och utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela
kostnad för VA. Taxan ska också täcka kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen.
Inför 2022 föreslås taxan indexregleras med 2,1 % på brukningsavgifterna och
förbrukningsavgiften. Inga höjningar föreslås för anläggningsavgifter eller straffavgifter.
Vidare föreslås att taxan ska kunna indexregleras årligen även fortsättningsvis.
Förutom den föreslagna indexregleringen föreslås att i bilaga till VA-taxan § 14.2, tabell 14.1
c) 2 fördelning ändrats ”Avgift efter tomtyta” till Df (dagvatten fastighet) 50 % och Dg
(dagvatten gata) 50%. Ändringen föreslås för att VA-kollektivet i fortsättningen ska kunna få
ersättning för dagvatten gata från Trafikverket.
Bakgrund till förslag till höjning är att VA-verksamheten 2020 hade ett underskott på 1 806
tkr. En del av underskottet har hämtats hem under året men prognosen för 2021 visar på ett
underskott på ca 1 262 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår.
Då överskott och underskott inom taxefinansierad verksamhet ska jämnas ut inom en
treårsperiod bedömer samhällsbyggnadskontoret att taxan måste höjas inför 2022.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och samhällsbyggnadsnämnden
senaste förslag bör vara det som också föreslås antas av kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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Handlingar i ärendet








§216 KS VA-taxa 2022
Tjänsteskrivelse - Va-taxa 2022 för Hylte kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning
§69 SBN VA- taxa 2022
§61 SBN AU VA- taxa 2022
Tjänsteskrivelse SBN - VA Taxan 2022
VA-taxebilaga 2022 2,1 %
Bilaga till VA-taxan 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bilagd Va-taxa 2022 för Hylte
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning med bilaga.
Detta beslut ersätter den del av kommunstyrelsens beslut som berör VA-taxan i KS §190,
2021-10-28.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§177

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld &
förtryck
(2021 KS0278)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan – våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2022 – 2026, bilaga reviderad september.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag på handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022 – 2026.
Förslaget har tagits fram i dialog med tjänstepersoner inom socialtjänsten i syfte att inventera
och kartlägga olika behovs- och utvecklingsområden. Utifrån de nationella målsättningarna,
samt lokala behov och prioriteringar har fokusområden identifierats för att utveckla och
förbättra arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Hylte
kommun. Med varje fokusområde följer ett antal åtgärdsförslag. Förslaget är att
handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige, att den gäller under perioden 2022-2026,
och att en årlig uppföljning av handlingsplanen görs. Utifrån handlingsplanen kommer rutiner
och informationsmaterial tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter
och för samverkan med andra aktörer.
Kultur- och folkhälsonämnden skickade förslaget på remiss den 27 maj 2021, § 53, till
kommunens nämnder och rådgivande organ, samt Hyltebostäder, polismyndigheten och lokal
nämnd Hylte.
Remissvar har inkommit till kultur-och folkhälsonämnden från samtliga nämnder samt
kommunala tillgänglighetsrådet som ställer sig positivt till framtagen handlingsplan, utan
några synpunkter. Kommunstyrelsen, folkhälsorådet samt lokal nämnd har inkommit med
förslag på ändringar, vilka kultur- och folkhälsonämnden nu har beaktat. Ändringar är
markerade med röd text.
Inga remissvar har inkommit från brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet
polismyndigheten, Hyltebostäder.
Kultur- och folkhälsonämnden godkände förslaget med ändringar utifrån remissvar och
beslutade att skicka vidare till kommunfullmäktige för beslut 2021-10-21 § 94.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga till kultur- och folkhälsonämndens
beslut och förslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen.

Justerandes sign
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Handlingar i ärendet















§218 KS Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck
§207 KSAU Handlingsplan - Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck
2022-2026
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck 2022 - 2026
§94 KFN Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
2022 - 2026
Tjänsteskrivelse remissvar och ändringar Handlingsplan våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 20222026 reviderad september
§60 ON Remiss Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck
§77 BUN Remiss Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld &
förtryck
§72 SBN Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck
§153 KS Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck
§5 KTR Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck
Remissvar från BRÅ Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck
Yttrande över Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 2022–
2026
Remissvar – Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck 2022–2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsplan – våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022 – 2026, bilaga reviderad september.
Yttrar sig i ärendet
Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD).
Yrkanden
Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§178

Hyltebostäder - Fråga om utökad investering Smedjevägen 2 Torup
(2021 KS0428)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Stiftelsen Hyltebostäders utökade investering om
ytterligare 4 miljoner kronor, till totalt 14 miljoner kronor, för renovering av Smedjevägen i
Torup.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021, § 56, godkänt Bostadsstiftelsen Hyltebostäders
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.
Av inkomna anbud har Hyltebostäder funnit att investeringsramen behöver utökas med
ytterligare 4 miljoner kronor, till totalt 14 miljoner istället för 10 miljoner. Hyltebostäders
styrelse beslutade därför den 2 december 2021, § 52, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att utöka ramen samt att godkänna ytterligare 4 miljoner kr i belåning.
Styrelsen beslutade också att godkänna tilldelad entreprenör.
Enligt stiftelseförordningen för Hyltebostäder ska kommunfullmäktiges ställningstagande
inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 9 000
000kr.
Kommunledningskontoret finner således att kommunfullmäktige ska ta ställning till
investeringen och förslaget är att kommunfullmäktige godkänner en utökning av
investeringen.

Handlingar i ärendet




§234 KS Hyltebostäder - Fråga om utökad investering Smedjevägen 2 Torup
Stiftelsen Hyltebostäder fråga om utökad investering för Smedjegatan Torup
Protokollsutdrag styrelseprotokoll Hyltebostäder 2021-12-02 § 52

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Stiftelsen Hyltebostäders
utökade investering om ytterligare 4 miljoner kronor, till totalt 14 miljoner kronor, för
renovering av Smedjevägen i Torup.
Paragrafen anses omedelbart justerad.
Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S) och Håkan Bengtsson (C).
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§179

Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid
(2021 KS0157)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att:
1.
Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i behov
av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att bosätta sig i
centralorten eller på någon av de omkringliggande orterna.
2.
Hylte kommun tillhandhåller barnomsorg på obekväm arbetstid till de
kommunmedlemmar som är i behov av detta utöver ordinarie tid på förskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, §73, att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat följande förslag på svar vad det avser första attsatsen. Hylte kommun tillhandahåller barnomsorg till de som är i behov av det och gör en
ansökan. Förskolor finns i Torup, Rydöbruk, Kinnared, Landeryd, Långaryd, Unnaryd och
Hyltebruk. Förskolorna har öppettider 06.00-18.00 (lokala avvikelser kan förekomma).
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat följande förslag vad det avser andra att-satsen.
Kantarellens förskola i Hyltebruk är den förskola i Hylte Kommun som bedriver
kvällsomsorg. Kantarellens förskola har öppet till 21.30 för de som behöver barnomsorg
utöver ordinarie tid, oavsett tillhörande förskola.
Barn- och ungdomsnämnden har med dessa svar föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Handlingar i ärendet









§219 KS Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid
§189 KSAU Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid
Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande förskola på obekväm arbetstid
§74 BUN Remiss Motion Förskola på obekväm arbetstid
Tjänsteskrivelse BUN - Svar på remiss förskola på obekväm arbetstid
§73 KSAU Motion Förskola på obekväm arbetstid - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion Erbjudande av förskola på obekväm arbetstid - på remiss
§34 KF Inkomna motioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion förskola på obekvärm arbetstid

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S) och Katrin Karlsson (S).
Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Katrin Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stina Isakssons och Katrin
Karlssons bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns.
- Den som röstar enlig kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstare enligt Stina Isakssons och Katrin Karlssons bifallsyrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 33 JA-röster och 7 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet finns som bilaga
till protokollet.
Reservation
Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), Stina Isaksson (SD),
Ewa Gunnarsson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD) och Monica Grönroos Dehlin (SD)
reserverar sig till förmån för Stina Isakssons och Katrin Karlssons bifallsyrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §179
Ärende:

Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid, 2021 KS0157

Omröstningslista(or)

§ 179 Svar på motion - Förskola på obekväm arbetstid
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Birgitta Åkesson (C), ersättare
Resultat

X
33

7

0
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§180

Inkomna interpellationer
(2021 KS0114)
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§181

Inkomna motioner
(2021 KS0026)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot de inlämnade motionerna och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har fyra motioner inkommit.

Handlingar i ärendet
 Motion angående så kallade "lucktomter"
 Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet
 Motion - Mensskydd på skolorna
 Motion - Fler papperskorgar runt Örnaskolan och Kråkberget
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§182

Avsägelser
(2021 KS0027)
Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§183

Fyllnadsval
(2021 KS0028)
Inga fyllnadsval vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§184

Övriga ärenden
(2021 KS0029)

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun - Årets kommun 2021
I samband med sammanträdet uppmärksammades att Hylte kommun utsetts till Årets
kommun 2021 av organisationen Hela Sverige ska leva. Kommunchef Emma Gröndahl och
kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist höll den presentationen som framfördes på
prisutdelningen.
Prisutdelning
Micael Arnström, kommunfullmäktiges ordförande, delade ut årets miljöpris till Charlotte
Andersson.
Motivering till priset:
Årets miljöpris går till Charlotte Andersson för hennes idoga arbete med att motverka de
invasiva växterna i Hylte kommun. Charlotte har med sitt engagemang bildat opinion, spridit
information och handgripligen visat på hur man själv hemma i sitt närområde kan hjälpa till
med att minska växternas spridning.
Kristoffer Kabell uppmärksammades som mottagare av årets kulturpris.
Motivering till priset:
Som en av de stora drivkrafterna bakom skogsfestivalen "Into the woods" har Kristoffer
enträget arbetat för att skapa en ny plattform för kultur som verkligen har satt Hylte kommun
på kartan. En festival där de traditionella rollerna mellan besökare och artister luckras upp
och tar sig nya uttryck. I samband med den första sommaren under pandemin 2020 skapades
även en filial till skogsfestivalen "Into the woods on tour" som förde ut kultur, musik och
hantverk till olika platser i kommunen på ett mycket uppskattat sätt. Genom sin ständiga
nyfikenhet på att driva fram nya sätt för kulturen att ta plats i samhället, tycker kultur- och
folkhälsonämnden att Kristoffer Kabell är en mycket värdig mottagare till 2021 års
kulturpris.
Emma och John Gustavsson uppmärksammades som mottagare av årets ungdomsledarpris.
Motivering till priset:
När Hylte/Halmstad Volley startade Volleyvågen tog Emma och John kontakt med
föreningen. De ville hjälpa till och ta över ett lag eftersom intresset var så stort så det två
anställda ledarna inte hann med alla. Emma och John ville inte ha en enda krona i ersättning,
de ville bara vara med och träna ungdomar. Detta gör de med ett glatt humör, en stor
planering och en otrolig vilja till att få alla barn att känna sig hemma i hallen. Att hälsa på
hos Emma och John när de tränar alla ungdomar är enormt roligt för själen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Pristagarna för Kulturpriset och Ungdomsledarepriset kunde inte närvara vid dagens
sammanträde och priserna kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28 (28)

