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§164 KS Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och
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Underlag från Hyltebostäder om renovering Kinnareds skola och förskola
Komplettering skrivelsen KSAU ang finansiering av optioner Kinnared
20190902
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kommunens idrottshallar
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idrottshallar
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 Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar
 Motion angående belysning i barnens pulkabackar
 §52 KSAU Motion angående belysning i barnens pulkabackar, på remiss
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Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram
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§167 KS Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
 §209 KSAU Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den
nya gångbron
 §50 SBN Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
 Tjänsteskrivelse - Motion gångbana i Kinnared
 Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
 §10 KF Inkomna motioner
 §49 KSAU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron, på remiss
Svar på motion angående övergångsställe på
Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (2019 KS0071)
Beslutsunderlag




§168 KS Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
§210 KSAU Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen
vid Stenhuggaregatan
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 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att hyra ut replokal
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Svar på motion angående förbud mot tiggeri (2017
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 §172 KS Svar på motion angående förbud mot tiggeri
 §213 KSAU Svar på motion angående förbud mot tiggeri
 Tjänsteskrivelse - svar motion förbud mot tiggeri
 Ärendebeskrivning - svar motion förbud mot tiggeri
 Motion angående förbud mot tiggeri
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 §136 KF Inkomna motioner
Förtydligande av begreppet familjemedlem i
ersättningsreglementet (2018 KS0401)
Beslutsunderlag
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§173 KS Förtydligande av begreppet familjemedlem i
ersättningsreglementet
 §217 KSAU Förtydligande av begreppet familjemedlem i
ersättningsreglementet
 Tjänsteskrivelse - Förtydligande av begreppet familjemedlem i
ersättningsreglementet
 §26 KS Revidering av ersättningsreglemente
Samverkansavtal för Entreprenörsregionen (2019
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Susanne Ohlsson
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BESLUT
2019-06-25
Dnr: 201-4872-19

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
25 juni 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Hylte
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ersättare: Malin Hedenberg
Avgången ersättare: Anders Nyvelius
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Hylte
Ledamot

Ersättare
1. Martin Isaksson
2. Bo Brandt Nielsen
3. Bjarne Gunnarsson
4. Malin Hedenberg *

Stina Isaksson
Kerstin Alexén
Monica Grönroos
Thomas Johansson
Lars Svensson
Ewa Gunnarsson
Johnny Winther
Mihaly Thorman
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, 301 86
HALMSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Julia westerling

Anna Bergsten
Kopia till
Hylte Kommun
Ny ersättare
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4 Information revisorerna
2019 KS0016
Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson

101(82)
(1)

2018-02-05

5 Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
2019 KS0322
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§159

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
12
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§159

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
(2019 KS0322)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.
Beskrivning av ärendet

Region Halland har översänt förslag på reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande i samtliga kommunfullmäktige. Kommunerna har inför revideringen getts
tillfälle att lämna synpunkter, vilka har inarbetats i förslaget.
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.
Handlingar i ärendet







§203 KSAU Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
§51 ON Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Missivbrev - Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Tjänsteskrivelse - Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§203

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
(2019 KS0322)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har översänt förslag på reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande i samtliga kommunfullmäktige. Kommunerna har inför revideringen getts
tillfälle att lämna synpunkter, vilka har inarbetats i förslaget.
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.

Handlingar i ärendet





§51 ON Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Missivbrev - Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Tjänsteskrivelse - Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-06-20

Omsorgsnämnden

§51

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
(2019 ON0055)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har översänt förslag på reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande i samtliga kommunfullmäktige. Kommunerna har inför revideringen getts
tillfälle att lämna synpunkter, vilka har inarbetats i förslaget.

Handlingar i ärendet






§58 ON AU Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Tjänsteskrivelse - Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Missivbrev - Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Reglemente för patientnämnden Halland 2015

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15
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Reglemente för Patientnämnden Halland
Region Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes och
Halmstads kommuner har överenskommit om att den 1 juli år 2007 inrätta en gemensam nämnd kallad Patientnämnden Halland för samverkan angående patientnämndsverksamhet enligt Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och ett mellan huvudmännen ingånget samverkansavtal.
Uppdrag och verksamhet
§1
Den gemensamma nämnden Patientnämnden Halland har ansvar att fullgöra de
uppgifter kommunerna och Region Halland har enligt lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården. Detta innebär bl.a. att
•

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa
patienterna att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade
av vårdgivaren.

Patientnämnden ska även
• tillhandahålla och hjälpa patienter att få den information patienter behöver för
att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter
att vända sig till rätt myndighet
• främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal
• rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare
och vårdenheter
• informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda
om sin verksamhet
• förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
eller hålls isolerad enligt lagen (2004:168) om smittskydd. Uppdraget
innefattar bland annat att rekrytera, utbilda och arvodera stödpersoner.
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§2
Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

§3
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården inom Region Halland och kommunerna
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera
inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården.
Nämnden ska göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på
förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn och samverkan med IVO så att
myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftning.
§4
Vårdgivaren är skyldig att bistå nämnden i den utsträckning som behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt 2 § första stycket i lagen (2017:372)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Värdkommun och administrativt stöd
§5
Region Halland är värdkommun för nämnden.
Region Halland ansvarar genom Regionkontoret för nödvändig administration för
verksamheten, bland annat sekreterare i nämnden. Sekreteraren för på ordförandens
ansvar nämndens protokoll samt expediering av nämndens beslut.
Verksamhet, rapportering m.m.
§6
Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska nämnden tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden ska till respektive huvudman halvårsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Ekonomiska ramar
Finansiering
§7
Ekonomisk reglering sker i enlighet med de avtal om nämndens verksamhet som de
samverkande parterna enats om.
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Bokslut
§8
Nämnden ansvarar för årsbokslut gentemot regionstyrelsen.
Revision
§9
Nämnden granskas av revisorerna i var och en av de samverkande parterna. Det
praktiska revisionsarbetet fördelas mellan Region Hallands och kommunernas
revisorer på det sätt som revisorerna sinsemellan kommer överens om.

Organisation inom verksamhetsområdet
Behandling av personuppgifter
§ 10
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela Region Halland, enligt vad som angivits i
nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen och i
förekommande fall patientdatalagen (2008:355) för den behandling av
personuppgifter nämnden utför.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
Arkivering
§ 11
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller Region Hallands arkivreglemente.

Arbetsformer
Mandatperiod
§ 12
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val
till fullmäktige hållits i hela landet.
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Tidpunkt för sammanträden
§ 11
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde
ska göras skriftligt hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
§ 12
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska om det är möjligt distribueras elektroniskt till ledamöter samt ersättare.
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
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Sammanträde på distans
§ 13
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker
i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamöter som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Närvarorätt
§ 14
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i Region
Halland eller i Hallands kommuner eller särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Sammansättning
§ 15
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Region Halland väljer 5 ledamöter
och 5 ersättare. Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms och Hylte
kommuner väljer vardera 1 ledamöter och 1 ersättare.
Enligt kommunallagen 6 kap. 21 § utser regionfullmäktige posterna som ordförande
och vice ordförande. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland
regionens ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs, vice ordförande
ska nomineras bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i
nämnden väljs.
Såväl val av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice
ordföranden ska föregås av samråd mellan huvudmännen.
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Ordföranden
§ 16
Det åligger ordföranden
• att leda nämndens arbete och sammanträde
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
• kalla ersättare
• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda
• se till att färdigberedda beslut snarast behandlas i nämnden
• bevaka att nämnden beslut verkställs.
Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor
• främja samverkan mellan Region Hallands nämnder och Hallands kommuner
• representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, i konferenser och i
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall.
Presidium
§ 17
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordförande
§ 18
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av nämndens ledamöter.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.
Förhinder
§ 19
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.
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Ersättares tjänstgöring
§ 20
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare som huvudmannen valt tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om regionens ersättare inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av
regionfullmäktige bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättarna i den ordning som de tagits upp i fullmäktiges protokoll.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
Jäv
§ 21
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
Yrkanden
§ 22
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
dessa har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta detta skriftligt.
Deltagande i beslut
§ 23
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.
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Reservation
§ 24
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Anmälan av reservation ska ske innan
sammanträdets avslutande och skriftlig motivering ska lämnas till sekreteraren senast
dagen efter aktuellt möte. Motsvarande gäller även vid omedelbar justering.

Justering och anslag av protokoll
§ 25
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en
ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans digitala
anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens
protokoll anslagits på de olika anslagstavlorna.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter mm.
§ 26
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna verksamhetsområdet
kungörs enligt bestämmelser.
Delgivning
§ 27
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndsansvarig tjänsteperson.
Nämnden ska i anslutning till delgivning som kan medföra rättslig process omedelbart
underrätta regionstyrelsen.

Undertecknande av handlingar
§ 28
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller
anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson enligt av nämnden
23 (82)

lämnat direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och i förekommande fall
kontrasigneras av den som utsetts därtill.
Från nämnden utgående skrivelser som avser löpande ärenden eller ärenden av
mindre vikt undertecknas av ansvarig tjänsteman enligt delegation.
Arvode
§ 29
Varje deltagande huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina respektive
deltagande förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.
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Datum
2019-05-09

Diarienummer
RS180559

Halmstad kommun halmstads.kommun@halmstad.se
Falkenbergs kommun kommun@falkenberg.se
Hylte kommun kommunen@hylte.se
Kungsbacka kommun kommun@kungsbacka.se
Laholms kommun kommunstyrelsen@laholm.se
Varbergs kommun ks@varberg.se

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande
Region Halland översänder härmed förslag till reviderat reglemente för
Patientnämnden i Halland för godkännande i respektive fullmäktigeförsamling.
Bakgrunden är att kommunerna tidigare givits möjlighet att inkomma med
synpunkter, vilka inarbetats i nu föreliggande förslag. Respektive fullmäktige behöver
därför fatta ett nytt beslut om att godkänna reglementet för den gemensamma
nämnden.
När samtliga kommuner handlagt ärendet kommer slutligen även regionfullmäktige
att fastställa dokumentet för egen del, i avsikt att ha ett gällande reglemente från
2020-01-01.
Tacksam om respektive protokollsutdrag kunde vara Region Halland tillhanda senast
i september 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna reglemente för Patientnämnden i Halland enligt bifogad bilaga
 reglementet gäller från och med 2020-01-01.
Bilaga: Reglemente Patientnämnden 2020-01-01
Regionkontoret
Henrik Lundahl
Kanslichef

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se Org.nr: 232100-0115
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-17
Dnr 2019 ON0055
Cecilia Harley, Sjuksköterska MAS
Tel. 0345-181 28
E-post: Cecilia.Harley@hylte.se

Omsorgsnämnden

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för Patientnämnden i
Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01,

Beskrivning av ärendet
Region Halland har översänt förslag på reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland för
godkännande i samtliga kommunfullmäktige. Kommunerna har inför revideringen getts tillfälle att
lämna synpunkter, vilka har inarbetats i förslaget.

Handlingar i ärendet
Missiv – Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland

Beslutet skickas till
Region Halland

Berit Winbladh
Omsorgschef

Hylte kommun
Omsorgskontoret

Cecilia Harley
Sjuksköterska MAS

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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6 Borgenförbindelse Kommuninvest
2019 KS0353
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§160

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§160

Borgenförbindelse Kommuninvest
(2019 KS0353)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Beskrivning av ärendet

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest
i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Hylte kommun utfärdade
sin borgensförbindelse den 2 juni 2010.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 3

Kommunstyrelsen
Giltighetstiden för Hylte kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen
och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att Hylte kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt
fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal
är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests
verksamhet. Hylte kommun undertecknade Regressavtalet den 17 augusti 2011 och
Garantiavtalet den 17 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för
borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För
att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är
det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. I checklistan framgår bland annat hur
kommunfullmäktiges beslut ska formuleras.
Handlingar i ärendet





§204 KSAU Borgenförbindelse Kommuninvest
Borgensförbindelse Kommuninvest
Följebrev borgen_avtal Hylte kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 4

Kommunstyrelsen
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§204

Borgenförbindelse Kommuninvest
(2019 KS0353)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest
i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Hylte kommun utfärdade
sin borgensförbindelse den 2 juni 2010.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Giltighetstiden för Hylte kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen
och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att Hylte kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt
fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
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Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal
är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests
verksamhet. Hylte kommun undertecknade Regressavtalet den 17 augusti 2011 och
Garantiavtalet den 17 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för
borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För
att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är
det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. I checklistan framgår bland annat hur
kommunfullmäktiges beslut ska formuleras.

Handlingar i ärendet



Borgensförbindelse Kommuninvest
Följebrev borgen_avtal Hylte kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti
2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Justerandes sign
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Dnr 2019 KS0353
Daniel Bjuvstam, Controller
Tel. 0723-967081
E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

Kommunstyrelsen

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti 2011,
vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.
Att utse Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få
bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har
tecknat borgensförbindelse. Hylte kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 2 juni 2010.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt
från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Hylte
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hylte
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det
sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse
för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Hylte kommun
undertecknade Regressavtalet den 17 augusti 2011 och Garantiavtalet den 17 augusti 2011. Även
dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet
med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga
bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att
enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är det viktigt
att samtliga medlemmar följer checklistan. . I checklistan framgår bland annat hur
kommunfullmäktiges beslut ska formuleras.

Handlingar i ärendet
Följebrev borgen_avtal Hylte kommun

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Per Borg
Kommundirektör

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef

2 (2)
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Örebro 2019-02-15
Hylte kommun
Att: Ulrika Hjort
314 80 Hyltebruk

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Vi skriver till dig som kontaktperson för Hylte kommun som är medlem i Kommuninvest
ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Hylte kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 2 juni 2010.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest
medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Giltighetstiden för Hylte kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa
ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet
är det av mycket stor vikt att Hylte kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid
löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar
att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Hylte kommun undertecknade Regressavtalet den 17
augusti 2011 och Garantiavtalet den 17 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som
ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Hylte kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att Hylte kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Hylte kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Hylte kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den
17 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt
gäller.
Att Hylte kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den
17 augusti 2011, vari Hylte kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.
2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Observera att vad gäller anslagsbevis på en fysisk anslagstavla måste justeringen
av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag
räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet
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exempelvis anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. Beträffande digitala anslag
måste anslaget sitta uppe 3 hela veckor räknat med dagen då det sattes upp.
Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Göteborg.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas
av de två företrädare för Hylte kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut.
För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser
innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar
att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Hylte kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 31 januari 2020.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post
victoria.bromark@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

114885-v4

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
-

att ingången borgensförbindelse av den 2 juni 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari
Hylte kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller;

-

att Kommuninvest äger företräda Hylte kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;

-

att regressavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti 2011, vari det
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

-

att garantiavtalet undertecknat av Hylte kommun den 17 augusti 2011, vari Hylte
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.

____________________ __________
Ort
Datum
För Hylte kommun
____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande
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7 Begäran om investeringsmedel - Renovering Unnaryds
förskola
2019 KS0387
Beslutsunderlag

41 (82)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§163

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kommunstyrelsen

§163

Begäran om investeringsmedel - Renovering Unnaryds förskola
(2019 KS0387)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under
förutsättning att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.
Beskrivning av ärendet

Det har varit en vattenläcka i Unnaryds förskola och nu behöver förskolan renoveras efter
vattenläckan. När kommunstyrelsen behandlade undantag för investeringar vid sitt
sammanträde 4 juni 2019 gav styrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma
med ett nytt investeringsobjekt för Unnaryds förskola som skulle ta med samtliga åtgärder
som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsen såg även att
fastigheten ska genomgå en renovering i samband med åtgärderna.
Hyltebostäder har tagit fram ett underlag för investeringsobjektet. Hyltebostäder uppskattar
renoveringskostnaden till 1 841 000 kr.
Handlingar i ärendet







§206 KSAU Begäran om investering - Renovering Unnaryds förskola
Tjänsteskrivelse Renovering Unnaryds förskola
Skrivelse Hyltebostäder Unnaryds förskola
Besiktningsrapport Unnaryds förskola
Kostnadsuppskattning på takbyte Unnaryds förskola

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under
förutsättning att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§206

Begäran om investering - Renovering Unnaryds förskola
(2019 KS0387)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under
förutsättning att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.

Beskrivning av ärendet
Det har varit en vattenläcka i Unnaryds förskola och nu behöver förskolan renoveras efter
vattenläckan. När kommunstyrelsen behandlade undantag för investeringar vid sitt
sammanträde 4 juni 2019 gav styrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma
med ett nytt investeringsobjekt för Unnaryds förskola som skulle ta med samtliga åtgärder
som behövs i samband med återställning efter vattenskada. Kommunstyrelsen såg även att
fastigheten ska genomgå en renovering i samband med åtgärderna.

Hyltebostäder har tagit fram ett underlag för investeringsobjektet. Hyltebostäder uppskattar
renoveringskostnaden till 1 841 000 kr.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse Renovering Unnaryds förskola
Skrivelse Hyltebostäder Unnaryds förskola
Besiktningsrapport Unnaryds förskola
Kostnadsuppskattning på takbyte Unnaryds förskola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under
förutsättning att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Renovering Unnaryds förskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 1 841 000kr för renovering av Unnaryds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringen undantas från investeringsstoppet under förutsättning att
kommunfullmäktige anslår investeringsmedel.

Beskrivning av ärendet
Det har varit en vattenläcka i Unnaryds förskola och nu behöver förskolan renoveras efter
vattenläckan. När kommunstyrelsen behandlade undantag för investeringar vid sitt sammanträde 4 juni
2019 gav styrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med ett nytt investeringsobjekt
för Unnaryds förskola som skulle ta med samtliga åtgärder som behövs i samband med återställning
efter vattenskada. Kommunstyrelsen såg även att fastigheten ska genomgå en renovering i samband
med åtgärderna.
Hyltebostäder har tagit fram ett underlag för investeringsobjektet. Hyltebostäder uppskattar
renoveringskostnaden till 1 841 000 kr.

Handlingar i ärendet
Skrivelse Hyltebostäder Unnaryds förskola 2019-06-24

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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8 Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds
förskola och skola
2019 KS0338
Beslutsunderlag

4 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§164

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
51(96)
(3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§164

Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och
skola
(2019 KS0338)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 4 400 000 kr för att
kunna anta de fem optioner som var med i upphandlingen av Kinnareds förskola och skola.
Beskrivning av ärendet

Det pågår en upphandling av projektet renovering av skola samt nybyggnad av förskola i
Kinnared. Sista anbudsdag var 29 augusti 2019.
Det förmånligaste anbudet ryms inom budget och tilldelningen är gjord. I det vinnande
anbudet finns pris på fem olika optioner inlämnat.
De fem optionerna är:






Markarbete
Invändigt arbete idrottshall
Utvändigt arbete idrottshall
Mörkläggningsgardiner skolan
Solkraftsanläggning på skolan

Handlingar i ärendet






§205 KSAU Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och skola
Tjänsteskrivelse Finansiering Kinnareds skola och förskola
Underlag från Hyltebostäder om renovering Kinnareds skola och förskola
Komplettering skrivelsen KSAU ang finansiering av optioner Kinnared 20190902

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta del av uppgifterna och hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
62(96)
(3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 3

Kommunstyrelsen
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anslå 4 400 000 kr
för att kunna anta de fem optioner som var med i upphandlingen av Kinnareds förskola och
skola.
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.
Beslutgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
73(96)
(3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§205

Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och
skola
(2019 KS0338)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta del av uppgifterna och hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Det pågår en upphandling av projektet renovering av skola samt nybyggnad av förskola i
Kinnared. Sista anbudsdag är 29 augusti 2019.
Hyltebostäder ser dock redan nu att det finns en risk att man kommer behöva ytterligare
medel för att kunna finansiera projektet eftersom det har uppkommit nya behov under
projekteringsprocessen.
Efter anbudsöppning konstateras att man begär extra medel för att anta optionerna i anbuden.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse Finansiering Kinnareds skola och förskola
Underlag från Hyltebostäder om renovering Kinnareds skola och förskola
Komplettering skrivelsen KSAU ang finansiering av optioner Kinnared 20190902

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja anslag på anbud grundande siffror.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
81(96)
(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-23
Dnr 2019 KS0338
Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Klicka här för att skriva ärenderubrik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja anslag på anbud grundande siffror.

Beskrivning av ärendet
Det pågår en upphandling av projektet renovering av skola samt nybyggnad av förskola i Kinnared.
Sista anbudsdag är 29 augusti 2019.
Hyltebostäder ser dock redan nu att det finns en risk att man kommer behöva ytterligare medel för att
kunna finansiera projektet eftersom det har uppkommit nya behov under projekteringsprocessen.

Handlingar i ärendet
Underlag från Hyltebostäder 2019-07-12

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
9 (96)

10 (96)

11 (96)

12 (96)

13 (96)

14 (96)

15 (96)

16 (96)

17 (96)

18 (96)

19 (96)

20 (96)

21 (96)

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Ekonomisk redogörelse efter inkommit anbud gällande Kinnareds
skola/förskola, kompletterande uppgifter till tidigare inskickade handlingar.
Anbud har inkommit för Kinnareds skola/förskola förmånligaste anbudet ryms inom
budget och kommer att avropas.
I anbudet finns pris på 5 olika optioner inlämnat. För utförlig information av optioner,
med undantag mark som är pris på åtgärder på skolans skolgård, se skrivelse
daterad 2019-07-12.
Markarbete
Invändigt arbete idrottshall
Utvändigt arbete idrottshall
Mörkläggningsgardiner skolan
Solkraftsanläggning på skolan

2 Mkr
0,7 Mkr
1,3 Mkr
31 Kkr
0,3 Mkr

Totalt för optioner

4,4 Mkr

Ytterligare medel för optioner önskas få beviljade om redogjorda 4,4 Mkr.
I det fall beslut fattas att inte genomföra åtgärderna bör det finnas med i åtanke att
dessa åtgärder är i stort behov att utföras och vid en ny entreprenad kommer det att
bli en annan prisbild tillkomma kostnader för etablering och avetablering ytterligare
en gång. Risken är stor att de skador som finns på idrottshallen kommer att öka och
även det kommer att generera en större kostnad om åtgärden låter sig skjutas på.
Hyltebostäder rekommenderar därför att beslut fattas om att anta optioner och bevilja
ytterligare medel för att kunna utföra de 5 optioner som finns med i anbudet.

Charlotta Lindahl
Verkställande funktionär

22 (96)

9 Svar på motion angående handlingsplan och
uppdatering av kommunens idrottshallar
2019 KS0073
Beslutsunderlag

23 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§165

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
24
1 (2)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§165

Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av
kommunens idrottshallar
(2019 KS0073)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna i Hylte kommun har lämnat in en motion angående kommunens
idrottshallar som man anser behöver upprustas och uppdateras.
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen
utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i kommunens idrottshallar. Varje
år görs en besiktning av träningsredskapen i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar.
Besiktningen genomförs av upphandlad extern aktör. Utifrån rekommendationerna i
besiktningsprotokollet vidtar Arbets- och näringslivskontoret åtgärder för att säkerställa att
utrustningen i idrottshallarna är i gott skick. Barn- och ungdomskontoret ansvarar för
utrustningen i skolornas gymnastiksalar. Alla åtgärder genomförs alltid med ett
tillgänglighetsperspektiv.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Handlingar i ärendet








§207 KSAU Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar
§39 ANN Svar motion angående handlingsplan och upprustning och uppdatering av
kommunens idrottshallar.
Tjänsteskrivelse - Motion idrottshallar
Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar
§50 KSAU Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar, på remiss
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
25
2 (2)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§207

Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av
kommunens idrottshallar
(2019 KS0073)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Hylte kommun har lämnat in en motion angående kommunens
idrottshallar som man anser behöver upprustas och uppdateras.
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen
utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i kommunens idrottshallar. Varje
år görs en besiktning av träningsredskapen i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar.
Besiktningen genomförs av upphandlad extern aktör. Utifrån rekommendationerna i
besiktningsprotokollet vidtar Arbets- och näringslivskontoret åtgärder för att säkerställa att
utrustningen i idrottshallarna är i gott skick. Barn- och ungdomskontoret ansvarar för
utrustningen i skolornas gymnastiksalar. Alla åtgärder genomförs alltid med ett
tillgänglighetsperspektiv.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Handlingar i ärendet






§39 ANN Svar motion angående handlingsplan och upprustning och uppdatering av
kommunens idrottshallar.
Tjänsteskrivelse - Motion idrottshallar
§50 KSAU Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar, på remiss
§10 KF Inkomna motioner
Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
26
1 (1)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-16

Arbets- och näringslivsnämnden

§39

Svar motion angående handlingsplan och upprustning och
uppdatering av kommunens idrottshallar.
(2019 ANN0113)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Hylte kommun har lämnat in en motion angående kommunens
idrottshallar som man anser behöver upprustas och uppdateras.
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen
utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i kommunens idrottshallar.
Varje år görs en besiktning av träningsredskapen i kommunens idrottshallar och
gymnastiksalar. Besiktningen genomförs av upphandlad extern aktör. Utifrån
rekommendationerna i besiktningsprotokollet vidtar Arbets- och näringslivskontoret åtgärder
för att säkerställa att utrustningen i idrottshallarna är i gott skick. Barn- och ungdomskontoret
ansvarar för utrustningen i skolornas gymnastiksalar. Alla åtgärder genomförs alltid med ett
tillgänglighetsperspektiv.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att inga ändringar i nuvarande rutiner görs

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion idrottshallar
§44 ANN AU Svar motion angående handlingsplan och upprustning och uppdatering
av kommunens idrottshallar.
Motion idrottshallar
§50 KSAU Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar, på remiss

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Birgitta Årzén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande mot Stina Isakssons (SD) yrkande och finner att arbets- och
näringslivsnämnden beslutar enligt Birgitta Årzéns (S) yrkande.
Reservationer
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
27
1 (2)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-16

Arbets- och näringslivsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
28
2 (2)
(96)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-23
Dnr 2019 ANN0113
Mikael Winge, Föreningsutvecklare
Tel. 0345-180 09

Arbets- och
näringslivsnämnden

E-post: Mikael.Winge@hylte.se

Svar motion angående handlingsplan och upprustning och
uppdatering av kommunens idrottshallar.
Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Hylte kommun har lämnat in en motion angående kommunens idrottshallar
som man anser behöver upprustas och uppdateras.
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen utifrån
nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i kommunens idrottshallar.
Varje år görs en besiktning av träningsredskapen i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar.
Besiktningen genomförs av upphandlad extern aktör. Utifrån rekommendationerna i
besiktningsprotokollet vidtar Arbets- och näringslivskontoret åtgärder för att säkerställa att
utrustningen i idrottshallarna är i gott skick. Barn- och ungdomskontoret ansvarar för utrustningen i
skolornas gymnastiksalar. Alla åtgärder genomförs alltid med ett tillgänglighetsperspektiv.
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att inga ändringar i nuvarande rutiner görs

Handlingar i ärendet
Motion idrottshallar.pdf
§50 KSAU Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar, på
remiss.pdf

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Arbets- och näringslivschef

Hylte kommun
Arbets- och näringslivskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
29 (96)

HYL TE KOMMUN

Kommunledningskontor

2019 -01- 2 5
iWL&

Stina Isaksson Thomas Johansson (SD) 2019-01-13
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående
en handlingsplan för upprustning och uppdatering av
kommunens idrottshallar
Motiverinu
Idrottshallarna i Hylte kommun behöver en översyn och uppdateras, upprustas för att
kunna hålla måttet gentemot liknande hallar i grannkommunerna.
Hylte kommuns ungdomar måste ges samma förutsättningar som barn i övriga
kommuner att kunna träna, och tävla och inte halka efter på grund av en undermålig
utrustning.
Utrustningen behöver ses över och bli mer modern med utvecklingsmöjligheter för
barn och ungdomar. Vi vill med vår motion att man ser över våra idrottshallar i
kommunen och tar fram en handlingsplan för en uppdatering och upprustning. I
samband med det vill vi även att man undersöker hur välanpassat det är för att
funktionsnedsatta ska kunna träna i våra idrottshallar i kommunen.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
-

att Hylte kommun tar fram en handlingsplan för att uppdatera och upprusta,
modernisera våra idrottshallar i kommunen.

- Att Hylte kommun i samband med handlingsplanen även ser över hur välanpassade
idrottshallarna i kommunen är för att möjliggöra träning för funktionsnedsatta.
Hylte den 1 3 Januari 2019

Stina Isaksson
Thomas Johansson (SD)

30 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Göran
Edberg (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§50

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
31 (96)
Page 1 of 3

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§50

Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar, på remiss
(2019 KS0073)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger inom ramen för förvaltningsuppdraget Hyltebostäder i
uppdrag att lämna förslag på svar på motionen utifrån sitt ansvar för förvaltning av
kommunens idrottshallar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i
kommunens idrottshallar.
Förslaget ska ha lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beskrivning av ärendet

Den 25 januari 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD).
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun tar fram en handlingsplan för att uppdatera och upprusta, modernisera våra
idrottshallar i kommunen
- Hylte kommun i samband med handlingsplanen även ser över hur välanpassade
idrottshallarna i kommunen är för att möjliggöra träning för funktionsnedsatta.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens
idrottshallar, på remiss
Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Hyltebostäder i uppdrag att lämna förslag på svar på
motionen utifrån sitt ansvar för förvaltning av kommunens idrottshallar.
Kommunstyrelsen ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på
motionen utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i kommunens
idrottshallar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
32 (96)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslaget ska ha lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger inom ramen för förvaltningsuppdraget Hyltebostäder i
uppdrag att lämna förslag på svar på motionen utifrån sitt ansvar för förvaltning av
kommunens idrottshallar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen utifrån nämndens ansvar för inventarier och träningsredskap i
kommunens idrottshallar.
Förslaget ska ha lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beslutsgång

Ordföranden ställer kontorets förslag mot Ronny Löfquists yrkande. Ordföranden finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Stiftelsen Hyltebostäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C) ersätter Andreas
Algerbo (C), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo
Brandt Nielsen (SD) ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV) ersätter Tommy
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-02-15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-02-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§10

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 3

Kommunfullmäktige

§10

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 10 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den
18 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den
20 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om
skolbespisningen den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i
pulkabackar den 11 februari 2019.
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 4

Kommunfullmäktige
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
Handlingar i ärendet












Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD)
2019-01-24
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-0124
Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens
idrottshallar (SD) 2019-01-25
Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
Motion Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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10 Svar på motion angående belysning i barnens
pulkabackar
2019 KS0108
Beslutsunderlag

38 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§166

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
39
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§166

Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar
(2019 KS0108)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den
29 januari 2019 föreslagit att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för
kommunen att uppföra belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 52, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen föreslår samhällsbyggnadskontoret att
motionen avslås.
Handlingar i ärendet








§208 KSAU Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar
§49 SBN Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Motion angående belysning i barnens pulkabackar
§10 KF Inkomna motioner
§52 KSAU Motion angående belysning i barnens pulkabackar, på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§208

Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar
(2019 KS0108)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 29
januari 2019 föreslagit att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för
kommunen att uppföra belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 52, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen föreslår samhällsbyggnadskontoret att
motionen avslås.

Handlingar i ärendet






§49 SBN Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Motion angående belysning i barnens pulkabackar
§52 KSAU Motion angående belysning i barnens pulkabackar, på remiss
§10 KF Inkomna motioner

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Göran Edberg (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet föreslår ett bifall eller ett avslag på motionen.
Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår ett avslag på motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
41
1 (1)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

§49

Motion angående belysning i barnens pulkabackar
(2019 SBN0092)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 29
januari 2019 föreslagit att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för
kommunen att uppföra belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 52, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen föreslår samhällsbyggnadskontoret att
motionen avslås.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar
§29 SBN AU Motion angående belysning i barnens pulkabackar
Motion angående belysning i barnens pulkabackar

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
42
1 (1)
(96)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-12
Dnr 2019 SBN0092
Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion belysning i barnens pulkabackar
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 29 januari
2019 föreslagit att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att uppföra
belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 52, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen föreslår samhällsbyggnadskontoret att motionen
avslås.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Motion belysning i barnens pulkabackar
Motion angående belysning i barnens pulkabackar

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
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HYLTE KOMMUN
Kommunledninqskontor

2019 -02- 1 1

^£iM'ijedeiiwkratmui

Diarienr

2019-01-29
Motion till Hylte kommunfullmäktige angående belysning i
barnens pulkabackar
Motivering
Belysning i de populäraste pulkabackarna i kommunen. På vintern smyger
sig mörkret på tidigt, redan på em. När de flesta barn kommit ut i backen, är
det redan mörkt. Belysning kostar inte mycket, men skulle betyda så oerhört
mycket för många barn och familjer. En strålkastare kostar inte många kronor
och ström skulle kunna tas från befintlig gatubelysning, där det är möjligt.
Den skulle med fördel kunna gå på timer och alltså inte vara igång dygnet
runt. Även ur hälsosynpunkt skulle detta vara positivt och uppmuntra till
aktivitet och rörelse hos våra barn och unga, allt för många sitter idag framför
datorer och tv efter skolan.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att
- ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att
uppföra belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.

Stina Isaksson (SD)
Thomas Johansson (SD)

44 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Göran
Edberg (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§52

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§52

Motion angående belysning i barnens pulkabackar, på remiss
(2019 KS0108)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beskrivning av ärendet

Den 11 februari 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD).
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att uppföra belysning i
kommunens populärarste pulkabackar på respektive ort.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar, på remiss
Motion angående belysning i barnens pulkabackar
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C) ersätter Andreas
Algerbo (C), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo
Brandt Nielsen (SD) ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV) ersätter Tommy
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-02-15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-02-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§10

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 3

Kommunfullmäktige

§10

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 10 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den
18 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den
20 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om
skolbespisningen den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i
pulkabackar den 11 februari 2019.
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 4

Kommunfullmäktige
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
Handlingar i ärendet












Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD)
2019-01-24
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-0124
Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens
idrottshallar (SD) 2019-01-25
Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
Motion Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11 Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram
till den nya gångbron
2019 KS0072
Beslutsunderlag

51 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§167

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§167

Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
(2019 KS0072)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den
17 januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den
befintliga som går in mot Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 49, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket samt vid diskussion om den regionala gång- och cykelplanen med Region
Halland.
Handlingar i ärendet








§209 KSAU Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
§50 SBN Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
Tjänsteskrivelse - Motion gångbana i Kinnared
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
§10 KF Inkomna motioner
§49 KSAU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron, på
remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 (2)
(96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§209

Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
(2019 KS0072)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 17
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga
som går in mot Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 49, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket samt vid diskussion om den regionala gång- och cykelplanen med Region
Halland.

Handlingar i ärendet






§50 SBN Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
Tjänsteskrivelse - Motion gångbana i Kinnared
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
§10 KF Inkomna motioner
§49 KSAU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron, på
remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (1)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

§50

Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron
(2019 SBN0094)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 17
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga
som går in mot Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 49, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket samt vid diskussion om den regionala gång- och cykelplanen med Region
Halland.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Motion gångbana i Kinnared
§30 SBN AU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
55
1 (1)
(96)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-12
Dnr 2019 SBN0094
Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion gångbana i Kinnared
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 17 januari
2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga som går in mot
Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 49, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att motionen
avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med Trafikverket samt
vid diskussion om den regionala gång- och cykelplanen med Region Halland.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Motion gångbana i Kinnared
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
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HYLTE KOMMUN

Kommunledningskontor

2019 -01- 2
Diarienr

Stina Isaksson Mihaly Thormann (SD) 2019-01-17
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående en gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron.
Motivering
När man som gångtrafikant vill gå ut och gå i Kinnared är det en nästintill livsfarlig
väg att röra sig på om man vill gå från där man kommer in i Kinnared från Brännö
hållet, in mot affären och skolan till fots. Från Brännö hållet finns en gångväg men den
slutar en bit in mot Kinnared och där hade det behövts en fortsättning fram till den nya
gångbron för alla gång trafikanters säkerhet.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga som går in
mot Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.

Hylte den 17 Januari 2019
Stina Isaksson
Mihaly Thormann (SD)

57 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C) ersätter Andreas
Algerbo (C), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo
Brandt Nielsen (SD) ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV) ersätter Tommy
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-02-15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-02-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§10

Utdragsbestyrkande
59 (96)
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sid 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 3

Kommunfullmäktige

§10

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 10 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den
18 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den
20 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om
skolbespisningen den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i
pulkabackar den 11 februari 2019.
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
60 (96)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 4

Kommunfullmäktige
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
Handlingar i ärendet












Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD)
2019-01-24
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-0124
Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens
idrottshallar (SD) 2019-01-25
Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
Motion Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Göran
Edberg (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§49

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§49

Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya
gångbron, på remiss
(2019 KS0072)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beskrivning av ärendet

Den 24 januari 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD).
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga som går in mot Kinnared
från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angånde en gångbana i Kinnared fram till den nya gångbron,
på remiss
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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12 Svar på motion angående övergångsställe på
Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
2019 KS0071
Beslutsunderlag

64 (96)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§168

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§168

Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
(2019 KS0071)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den
13 januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på
Landerydsvägen vid korsningen Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 48, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket.
Handlingar i ärendet








§210 KSAU Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
§48 KSAU Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan, på remiss
§51 SBN Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
Tjänsteskrivelse - Motion övergångsställe Landerydsvägen
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§210

Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
(2019 KS0071)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 13
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på
Landerydsvägen vid korsningen Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 48, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket.

Handlingar i ärendet






§51 SBN Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
Tjänsteskrivelse - Motion övergångsställe Landerydsvägen
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
§10 KF Inkomna motioner
§48 KSAU Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan, på remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

§51

Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
(2019 SBN0095)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 13
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på
Landerydsvägen vid korsningen Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 48, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med
Trafikverket.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Motion övergångsställe Landerydsvägen
§31 SBN AU Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-12
Dnr 2019 SBN0095
Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion övergångsställe Landerydsvägen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 13 januari
2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på Landerydsvägen vid
korsningen Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 48, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att motionen
avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med Trafikverket.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Motion övergångsställe Landerydsvägen
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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Stina Isaksson Mihaly Thormann (SD) 2019-01-13
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående
övergångsställe på Landerydsvägen i korsningen vid
stenhuggaregatan.
Motivering
När

man

som

gångtrafikant

ska

korsa

Landerydsvägen

vid

korsningen

Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan, så är det nästintill omöjligt att
komma över. Det är en farlig trafiksituation, och trots hastighetsbegränsningen, så kör
bilarna fort på båda hållen. Här korsar även en hel del skolbarn vägen. För att komma
tillrätta med den här farliga trafiksituationen och förekomma en allvarlig olycka,
föreslår vi i SD att kommunen snarast gör ett övergångsställe på Landerydsvägen vid
korsningen Stenhuggaregatan, samt vid korsningen Möllegatan.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

-

att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på Landerydsvägen vid
korsningen Stenhuggaregatan, samt vid korsningen Möllegatan.

Hylte den 13 Januari 2019
Stina Isaksson
Mihaly Thormann (SD)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C) ersätter Andreas
Algerbo (C), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo
Brandt Nielsen (SD) ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV) ersätter Tommy
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-02-15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-02-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§10

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 3

Kommunfullmäktige

§10

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 10 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den
18 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den
20 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om
skolbespisningen den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i
pulkabackar den 11 februari 2019.
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 4

Kommunfullmäktige
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
Handlingar i ärendet












Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD)
2019-01-24
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-0124
Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens
idrottshallar (SD) 2019-01-25
Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
Motion Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Göran
Edberg (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§48

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§48

Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan, på remiss
(2019 KS0071)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Svaret ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beskrivning av ärendet

Den 24 januari 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD).
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på Landerydsvägen vid korsningen
Stenhuggaregatan, samt vid korsningen Möllegatan.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angånde övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan, på remiss
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Svaret ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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13 Svar på motion angående skolbespisningen
2019 KS0074
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§170

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§170

Svar på motion angående skolbespisningen
(2019 KS0074)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den
1 januari 2019 föreslagit:
- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett
animaliskt alternativ,
- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,
- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som
i april 2019 uppdaterat sina råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande
vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på
måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra matvanor. Råden bygger på en omfattande
värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat
rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och mindre rött kött och chark.
Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att
minska det till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock
att arbeta vidare med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i
vuxen ålder. Kostenheten vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk
utan animaliska inslag.
I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och
fläskbaserade produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att
eleverna inte uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 3

Kommunstyrelsen
ritualslaktad mat så ingår inte ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av
kött ställs krav på att EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion
av varje livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera
EU:s vid alla livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från
djur som är hanterade enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från
GMO i märkningspliktig mängd.Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka
ta till sig det pedagogiska arbetet i skolan. Personalen på skolorna och i köken ska arbeta
tillsammans för att lära barnen hur de äter sig mätta på rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det
dock inte möjligt att servera obegränsat med animaliskt protein till måltiderna.
Handlingar i ärendet








§211 KSAU Svar på motion angående skolbespisningen
§54 SBN Motion angående skolbespisningen
Tjänsteskrivelse - Motion skolbespisning
Motion angående skolbespisningen
§10 KF Inkomna motioner
§51 KSAU Motion angående skolbespisningen, på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå ett bifall på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till
protokollet.
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Mötesdatum
2019-09-10

sid 4

Kommunstyrelsen
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
yrkande.

Justerandes sign
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-09-10
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §170
Ärende:

Svar på motion angående skolbespisningen, 2019 KS0074

Omröstningslista(or)

Motion skolbespisning
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Krister Mattsson (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Johnny Winther (SD), ersättare
Lennart Ohlsson (C), ersättare
Resultat

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
9
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§211

Svar på motion angående skolbespisningen
(2019 KS0074)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 1
januari 2019 föreslagit:
- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett
animaliskt alternativ,
- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,
- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som
i april 2019 uppdaterat sina råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande
vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på
måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra matvanor. Råden bygger på en omfattande
värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat
rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och mindre rött kött och chark.
Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att
minska det till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock
att arbeta vidare med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i
vuxen ålder. Kostenheten vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk
utan animaliska inslag.
I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och
fläskbaserade produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att
eleverna inte uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om
ritualslaktad mat så ingår inte ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av
kött ställs krav på att EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion
av varje livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera
EU:s vid alla livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från
djur som är hanterade enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

GMO i märkningspliktig mängd.Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka
ta till sig det pedagogiska arbetet i skolan. Personalen på skolorna och i köken ska arbeta
tillsammans för att lära barnen hur de äter sig mätta på rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det
dock inte möjligt att servera obegränsat med animaliskt protein till måltiderna.

Handlingar i ärendet






§54 SBN Motion angående skolbespisningen
Tjänsteskrivelse - Motion skolbespisning
Motion angående skolbespisningen
§10 KF Inkomna motioner
§51 KSAU Motion angående skolbespisningen, på remiss

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet föreslår ett bifall eller avslag på motionen. Ordförande
finner att arbetsutskottet föreslår ett avslag på motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

§54

Motion angående skolbespisningen
(2019 SBN0093)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 1
januari 2019 föreslagit:
- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett
animaliskt alternativ,
- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,
- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.

Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som
i april 2019 uppdaterat sina råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande
vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på
måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra matvanor. Råden bygger på en omfattande
värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat
rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och mindre rött kött och chark.
Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att
minska det till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock
att arbeta vidare med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i
vuxen ålder. Kostenheten vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk
utan animaliska inslag.
I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och
fläskbaserade produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att
eleverna inte uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om
ritualslaktad mat så ingår inte ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av kött

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

ställs krav på att EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av
varje livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s
vid alla livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från djur
som är hanterade enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från GMO i
märkningspliktig mängd.
Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka ta till sig det pedagogiska arbetet
i skolan. Personalen på skolorna och i köken ska arbeta tillsammans för att lära barnen hur de
äter sig mätta på rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det dock inte möjligt att servera obegränsat
med animaliskt protein till måltiderna.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Motion skolbespisning
§34 SBN AU Motion angående skolbespisningen
Motion angående skolbespisning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-12
Dnr 2019 SBN0093
Charlotte Karlsson, kostchef
Tel. 0733-718 186
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion skolbespisning
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 1 januari
2019 föreslagit
- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett
animaliskt alternativ,
- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,
- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer Livsmedelsverkets
rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som i april 2019 uppdaterat sina
råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur
man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra
matvanor. Råden bygger på en omfattande värdering av den samlade vetenskapen och på
Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och
mindre rött kött och chark.
Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att minska det
till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock att arbeta vidare
med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i vuxen ålder. Kostenheten
vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk utan animaliska inslag.
I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och fläskbaserade
produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att eleverna inte
uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om ritualslaktad mat så ingår inte
ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av kött ställs krav på att
EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje
livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s vid alla
livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från djur som är hanterade
enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från GMO i märkningspliktig mängd.
Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka ta till sig det pedagogiska arbetet i skolan.
Personalen på skolorna och i köken ska arbeta tillsammans för att lära barnen hur de äter sig mätta på

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
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Dnr 2019 SBN0093

rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det dock inte möjligt att servera obegränsat med animaliskt protein till
måltiderna.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Motion skolbespisning
Motion angående skolbespisning

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Charlotte Karlsson
Kostchef
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Stina Isaksson, Thomas Johansson (SD) 2019-01-01
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående
skolbespisningen.
Motivering
För att klara av en hel skoldag är det viktigt att våra elever får i sig en god näringsrik
kost under dagen. Våra elever måste också kunna fa äta sig mätta så att de står sig en
hel skoldag. Vi i Sverigedemokraterna Hylte är inte emot att det finns vegetariska
alternativ i skolmaten, men vi anser att de dagar det är vegetariskt så ska det finnas ett
animaliskt alternativ och då ska eleverna om de så önskar tillåtas att ta flera gånger av
det alternativ de väljer för att bli mätta. Likadant anser vi att om det serveras
kycklingkorv eller exempelvis kalkonskinka, så ska det finnas ett annat animaliskt
alternativ för övriga elever. Kycklingkorven är oftast starkt kryddad och kan vara svår
för elever som inte är vana hemifrån vid att äta den, att tycka om. Ritualslaktad mat hör
däremot inte hemma vare sig i Sverige eller i våra verksamheter.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha
ett animaliskt alternativ.
Att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv
alltid har ett annat animaliskt alternativ. Det vill säga vanlig skinka av gris och korv
av gris etc.
Att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen far äta sig mätta, även
om det innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.
Hylte den 17 Januari 2019

Stina Isaksson, Thomas Johansson (SD)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C) ersätter Andreas
Algerbo (C), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo
Brandt Nielsen (SD) ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV) ersätter Tommy
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-02-15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-02-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 3

Kommunfullmäktige

§10

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 10 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den
18 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den
20 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om
skolbespisningen den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i
pulkabackar den 11 februari 2019.
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 4

Kommunfullmäktige
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
Handlingar i ärendet












Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD)
2019-01-24
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-0124
Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens
idrottshallar (SD) 2019-01-25
Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
Motion Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Göran
Edberg (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§51

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§51

Motion angående skolbespisningen, på remiss
(2019 KS0074)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.
Beskrivning av ärendet

Den 25 januari 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD).
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett animaliskt
alternativ
- Hylte kommun på de dagar det serveras kycklingkorv, kalkonskinka o.s.v. alltid har ett annat
animaliskt alternativ. Det vill säga skinka av gris och korv av gris etc.
- Hylte kommun på samtliga skolenheter får äta sig mätta, även om det innebär att de tar mer
av det animaliska alternativet.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angående skolbespisningen, på remiss
Motion angående skolbespisningen
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.

Yrkande

Tommy Edenholm (KV) yrkar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag
på svar på motionen.
Förslaget ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 3 juni.

Justerandes sign
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sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden ställer kontorets förslag mot Tommy Edenholms yrkande. Ordföranden finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Tommy Edenholms yrkande.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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14 Svar på motion angående att hyra ut replokal
2019 KS0070
Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§171

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign
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sid 2

Kommunstyrelsen

§171

Svar på motion angående att hyra ut replokal
(2019 KS0070)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Beskrivning av ärendet

Den 24 januari inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att Hylte kommun i samband med att man genomför
lokalutredningen av Forum, även undersöker möjligheten för uthyrning av lämplig replokal
för band, till en rimlig hyreskostnad. Stina Isaksson (SD) motiverar att-satsen i motionen med
att lokala band idag kör 15-20 mil enkel resa för att repa, vilket inte är bra varken för den
lokala kulturen eller för miljön. Stina Isaksson tillägger även att scenen i biosalongen vore en
bra lokal att hyra ut.
Kommunledningskontoret ser just nu över förutsättningarna för genomföra lokalutredningen
kopplad till Forumhuset. Huvudinriktningen på utredningen ska vara att Forum ställs om till
ett kulturhus, som ska fungera som en gemensam mötesplats för den kommunala kulturen.
Lokalutredningen ska underbyggas av dialog med civilsamhället och föreningslivet, för att
kartlägga behov och fastställa vilket utbud Forumhuset i framtiden ska kunna erbjuda i
egenskap av kulturhus. Där i ingår även att undersöka efterfrågan på lokaler syftade till att
utöva och repetera musik.
Kommunledningskontoret anser därför att det i den planerade utredningen som syftar till att
utreda hur Forum kan ställas om till kulturhus, även ingår att undersöka efterfrågan och
förutsättningar för att lokaler i Forum ska kunna hyras ut som replokal. Med den bakgrunden
anser därför att kommunledningskontoret att motionen ska anses vara besvarad.
Handlingar i ärendet







§212 KSAU Svar på motion angående att hyra ut replokal
Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att hyra ut replokal
Motion angående att hyra ut replokal
§10 KF Inkomna motioner
§47 KSAU Motion angående att hyra ut replokal, på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2019-09-10

sid 3

Kommunstyrelsen

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå ett bifall på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
73(95)
(3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§212

Svar på motion angående att hyra ut replokal
(2019 KS0070)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Den 24 januari inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att Hylte kommun i samband med att man genomför
lokalutredningen av Forum, även undersöker möjligheten för uthyrning av lämplig replokal
för band, till en rimlig hyreskostnad. Stina Isaksson (SD) motiverar att-satsen i motionen med
att lokala band idag kör 15-20 mil enkel resa för att repa, vilket inte är bra varken för den
lokala kulturen eller för miljön. Stina Isaksson tillägger även att scenen i biosalongen vore en
bra lokal att hyra ut.
Kommunledningskontoret ser just nu över förutsättningarna för genomföra lokalutredningen
kopplad till Forumhuset. Huvudinriktningen på utredningen ska vara att Forum ställs om till
ett kulturhus, som ska fungera som en gemensam mötesplats för den kommunala kulturen.
Lokalutredningen ska underbyggas av dialog med civilsamhället och föreningslivet, för att
kartlägga behov och fastställa vilket utbud Forumhuset i framtiden ska kunna erbjuda i
egenskap av kulturhus. Där i ingår även att undersöka efterfrågan på lokaler syftade till att
utöva och repetera musik.
Kommunledningskontoret anser därför att det i den planerade utredningen som syftar till att
utreda hur Forum kan ställas om till kulturhus, även ingår att undersöka efterfrågan och
förutsättningar för att lokaler i Forum ska kunna hyras ut som replokal. Med den bakgrunden
anser därför att kommunledningskontoret att motionen ska anses vara besvarad.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att hyra ut replokal
Motion angående att hyra ut replokal
§10 KF Inkomna motioner
§47 KSAU Motion angående att hyra ut replokal, på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
81(95)
(2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om man ska föreslå att motionen ska anses besvarad eller
om ska bifallas. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Protokollsanteckning
Stina Isaksson (SD) lämnar sig följande protokollsanteckning:
Jag finner det mycket märkligt att motionen ska anses besvarad, när man i sin handlingsplan
för Forums lokaler även ska undersöka möjligheten för att hyra ut lokal i Forum till just
replokal. KLK hävdar att de redan har med det i sin planering, men vem kom först, hönan
eller ägget? Motionen borde rimligtvis få ett bifall eftersom man nu ska genomföra just
intentionen med motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
92(95)
(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-20
Dnr 2019 KS0070
Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel: 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående att hyra ut replokal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Den 24 januari inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Hylte kommun i samband med att man genomför lokalutredningen av Forum, även undersöker
möjligheten för uthyrning av lämplig replokal för band, till en rimlig hyreskostnad. Stina Isaksson (SD)
motiverar att-satsen i motionen med att lokala band idag kör 15-20 mil enkel resa för att repa, vilket inte
är bra varken för den lokala kulturen eller för miljön. Stina Isaksson tillägger även att scenen i
biosalongen vore en bra lokal att hyra ut.
Kommunledningskontoret ser just nu över förutsättningarna för genomföra lokalutredningen kopplad till
Forumhuset. Huvudinriktningen på utredningen ska vara att Forum ställs om till ett kulturhus, som ska
fungera som en gemensam mötesplats för den kommunala kulturen. Lokalutredningen ska underbyggas
av dialog med civilsamhället och föreningslivet, för att kartlägga behov och fastställa vilket utbud
Forumhuset i framtiden ska kunna erbjuda i egenskap av kulturhus. Där i ingår även att undersöka
efterfrågan på lokaler syftade till att utöva och repetera musik.
Kommunledningskontoret anser därför att det i den planerade utredningen som syftar till att utreda hur
Forum kan ställas om till kulturhus, även ingår att undersöka efterfrågan och förutsättningar för att lokaler
i Forum ska kunna hyras ut som replokal. Med den bakgrunden anser därför att kommunledningskontoret
att motionen ska anses vara besvarad.

Handlingar i ärendet
Motion Stina Isaksson (SD) 2019-01-14
§10 KF Inkomna motioner

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
10 (95)

HYLTE KOMMUN

Kommunledningskontor

2019 -01- 2 4
enuu
Stina Isaksson (SD) 2019-01-14
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att hyra ut
replokal
Motivering
Att fa tag på replokal till en rimlig hyreskostnad för våra lokala band är nästintill en
omöjlighet. Nu kör lokala band 15-20 mil enkel resa för att repa, det är varken bra för
den lokala kulturen eller för miljön. När man nu ändå ska titta på vad Forums lokaler
kan användas till så vore det en bra ide att även undersöka möjligheten för uthyrning
av replokal till en rimlig hyreskostnad. Även biosalongen/scenen vore ju en bra lokal
att hyra ut.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Hylte kommun i samband med att man genomför lokalutredningen av Forum,
även undersöker möjligheten för uthyrning av lämplig replokal för band, till en
rimlig hyreskostnad.

Hylte den 14 Januari 2019
Stina Isaksson SD

11 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen
(S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD),
Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny
Winther (SD), Roger Andersson (S), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louice
Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlen (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M)
ersätter Christer Johansson (M), Maj Brodin Johansson (C) ersätter Andreas
Algerbo (C), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Hedin (S), Hanna Arvidsson (S)
ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo
Brandt Nielsen (SD) ersätter Monica Grönroos (SD), Bjarne Gunnarsson (SD)
ersätter Thomas Johansson (SD), Gunilla Magnusson (KV) ersätter Tommy
Edenholm (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Fakhria Hamidi (S)
Jonny Wester (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Lisa Mogren (V)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-02-15

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-02-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
12 (95)
Page 1 of 4

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

Kommunfullmäktige
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§10

Utdragsbestyrkande
13 (95)
Page 2 of 4

sid 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 3

Kommunfullmäktige

§10

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 10 motioner.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ekonomiskt bokslut för asylinvandringen den
18 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om erbjudande om att förvalta en bandvagn den
20 december 2018.
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att hyra ut replokal den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om övergångsställe
på Landerydsvägen i korsningen vid Stenhuggaregatan den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Mihaly Thormann (SD) har lämnat in en motion om gångbana i
Kinnared, fram till den nya gångbron den 24 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om handlingsplan
för upprustning och uppdatering av kommunens idrottshallar den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om
skolbespisningen den 25 januari 2019.
Stina Isaksson (SD) och Thomas Johansson (SD) har lämnat in en motion om belysning i
pulkabackar den 11 februari 2019.
Martina Philip Carlsson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om
träbyggnadsstrategi den 12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14 (95)
Page 3 of 4

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-14

sid 4

Kommunfullmäktige
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M) har
lämnat in en motion om att införa "Rättviksmodellen" den 14 februari 2019.
Handlingar i ärendet












Motion ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (SD) 2018-12-18
Motion erbjudande om att förvalta en bandvagn (SD) 2018-12-19
Motion angående att hyra ut replokal (SD) 2019-01-14
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan (SD)
2019-01-24
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron (SD) 2019-0124
Motion angående handlingsplan för upprustning och uppdatering av kommunens
idrottshallar (SD) 2019-01-25
Motion angående skolbespisningen (SD) 2019-01-25
Motion angående belysning i barnens pulkabackar (SD) 2019-02-11
Motion träbyggnadsstrategi (C) 2019-02-12
Motion Rättviksmodellen (C) (M) 2019-02-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
15 (95)
Page 4 of 4

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S) ersätter Göran
Edberg (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§47

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
16 (95)
Page 1 of 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-05

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§47

Motion angående att hyra ut replokal, på remiss
(2019 KS0070)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på
svar på motionen.
Förslag på svar ska vara klart senast den 3 juni.
Beskrivning av ärendet

24 januari 2019 inkom en motion från Stina Isaksson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
- Hylte kommun i samband med att man genomför lokalutredningen av Forum, även
undersöker möjligheten för uthyrning av lämplig replokal för band, till en rimlig
hyreskostnad.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Motion angående att hyra ut replokal, på remiss
Motion angående att hyra ut replokal
§10 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på
svar på motionen.
Förslag på svar ska vara klart senast den 3 juni.
Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
17 (95)
Page 2 of 2

15 Svar på motion angående förbud mot tiggeri
2017 KS0385
Beslutsunderlag

18 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§172

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
19
1 (4)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§172

Svar på motion angående förbud mot tiggeri
(2017 KS0385)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått en remiss gällande en motion av Stina
Isaksson (SD). I motionen föreslås att kommunen i sina ordningsföreskrifter inför ett allmänt
förbud mot tiggeri.
Kommuner får under vissa förutsättningar meddela ordningsföreskrifter som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Stina Isaksson anför att tiggeri ger en tråkig och negativ bild av samhället. Vidare anser hon
att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att stävja organiserat tiggeri. Av
motionen framgår dock inte att det passiva insamlandet av pengar har orsakat allvarliga
olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. Det finns vidare inte heller något annat
underlag som visar på olägenheter eller ordningsstörningar orsakade av passiv insamling av
pengar.
Enligt kommunledningskontorets bedömning har Stina Isaksson således inte visat att det
förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det med hänsyn
till den allmänna ordningen är motiverat att införa förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) i ordnings-föreskrifterna.
Handlingar i ärendet








§213 KSAU Svar på motion angående förbud mot tiggeri
Tjänsteskrivelse - svar motion förbud mot tiggeri
Ärendebeskrivning - svar motion förbud mot tiggeri
Motion angående förbud mot tiggeri
§136 KF Inkomna motioner
§298 KSAU Motion angående förbud mot tiggeri

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
20
2 (4)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 3

Kommunstyrelsen

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå ett bifall på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande mot
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som röstar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA.
Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstningsresultat finns som bilaga till
protokollet.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
21
3 (4)
(95)

Omröstningslista
Mötesdatum
2019-09-10
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §172
Ärende:

Svar på motion angående förbud mot tiggeri, 2017 KS0385

Omröstningslista(or)

Motion Tiggeri
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Göran Edberg (S), 1:e vice ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Krister Mattsson (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Johnny Winther (SD), ersättare
Lennart Ohlsson (C), ersättare
Resultat

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
9

22
4 (4)
(95)

2

0

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§213

Svar på motion angående förbud mot tiggeri
(2017 KS0385)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått en remiss gällande en motion av Stina
Isaksson (SD). I motionen föreslås att kommunen i sina ordningsföreskrifter inför ett allmänt
förbud mot tiggeri.
Kommuner får under vissa förutsättningar meddela ordningsföreskrifter som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Stina Isaksson anför att tiggeri ger en tråkig och negativ bild av samhället. Vidare anser hon
att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att stävja organiserat tiggeri. Av
motionen framgår dock inte att det passiva insamlandet av pengar har orsakat allvarliga
olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. Det finns vidare inte heller något annat
underlag som visar på olägenheter eller ordningsstörningar orsakade av passiv insamling av
pengar.
Enligt kommunledningskontorets bedömning har Stina Isaksson således inte visat att det
förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det med hänsyn
till den allmänna ordningen är motiverat att införa förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) i ordnings-föreskrifterna.

Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - svar motion förbud mot tiggeri
Ärendebeskrivning - svar motion förbud mot tiggeri
Motion angående förbud mot tiggeri
§298 KSAU Motion angående förbud mot tiggeri
§136 KF Inkomna motioner

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar på bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
23
1 (2)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet föreslår ett bifall eller avslag på motionen. Ordförande
finner att arbetsutskottet föreslår ett avslag på motionen.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
24
2 (2)
(95)

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-02
Dnr 2017 KS0385
Anna Hedqvist, Kommunjurist
Tel. 0345-180 59
E-post: Anna.Hedqvist@hylte.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående förbud mot tiggeri
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått en remiss gällande en motion av Stina
Isaksson (SD). I motionen föreslås att kommunen i sina ordningsföreskrifter inför ett allmänt förbud
mot tiggeri.
Kommuner får under vissa förutsättningar meddela ordningsföreskrifter som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Stina Isaksson anför att tiggeri ger en tråkig och negativ bild av samhället. Vidare anser hon att det är
viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att stävja organiserat tiggeri. Av motionen framgår dock
inte att det passiva insamlandet av pengar har orsakat allvarliga olägenheter eller störningar i den
allmänna ordningen. Det finns vidare inte heller något annat underlag som visar på olägenheter eller
ordningsstörningar orsakade av passiv insamling av pengar.
Enligt kommunledningskontorets bedömning har Stina Isaksson således inte visat att det förekommit
olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det med hänsyn till den allmänna
ordningen är motiverat att införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i ordningsföreskrifterna.

Handlingar i ärendet
Motion från Stina Isaksson (SD)
Ärendebeskrivning 2018-05-02

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommunchef

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Susanne Mared
Informations- och kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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Ärendebeskrivning nämndsärende
1 (2)

Anna Hedqvist, Kommunjurist
Tfn: 0345-180 59
E-post: Anna.Hedqvist@hylte.se

2018-05-02

Kommunstyrelsen
2017 KS0385

Motion om att införa ett lokalt förbud mot tiggeri i Hylte kommun
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått en remiss gällande en
motion av Stina Isaksson (SD). I motionen föreslås att kommunen i sina
ordningsföreskrifter inför ett allmänt förbud mot tiggeri.
Kommunledningskontoret anser att Stina Isaksson inte har visat att det
förekommer olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att
det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat att införa förbud mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) i ordningsföreskrifterna.

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen
eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats. Bemyndigande för kommunen att meddela nämnda föreskrifter
finns i 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får föreskrifter enligt bl.a. 8 § inte angå förhållanden
som är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller
annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) betonas vikten av
att kommunerna meddelar endast sådana lokala föreskrifter som verkligen
behövs. Vidare anförs att alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i
allmänhetens rättsmedvetande lätt leder till att respekten för bestämmelserna
undergrävs och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar

Hylte kommun

Storgatan 8

Kommunledningskontoret

314 80 Hyltebruk

Tel 0345 - 180 00

kommunen@hylte.se

Bankgiro 434 –

www.hylte.se

Plusgiro 10 53 60

4354
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vilka bestämmelser som behövs, liksom bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde inom kommunen. En kommun får enligt propositionsuttalandena
inte lägga onödigt tvång eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet och den omständigheten att ett förfarande kan medföra olägenhet i enstaka fall
eller annars i obetydlig utsträckning bör inte leda till att allmänna förbud ställs upp.
I förarbetena (prop. 1992/93:210 s. 143) anges vidare följande vad gäller
penninginsamling. Även penninginsamling i form av tiggeri på offentlig plats kan
regleras i lokal ordningsstadga, om ett sådant förbud är särskilt motiverat från
ordningssynpunkt, t.ex. i anslutning till platser där ett stort antal personer
passerar.

Kommunledningskontorets bedömning
Utgångspunkten är att lokala ordningsföreskrifter ska innehålla de föreskrifter som är
nödvändiga för att upprätthålla ordningen på offentliga platser och att allmänna förbud
inte ska ställas upp för att förhindra förfaranden som medför olägenhet i obetydlig
omfattning.
Stina Isaksson anför att tiggeri ger en tråkig och negativ bild av samhället. Vidare anser
hon att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att stävja organiserat tigger.
Av motionen framgår dock inte att det passiva insamlandet av pengar har orsakat
allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. Det finns vidare inte
heller något annat underlag som visar på olägenheter eller ordningsstörningar orsakade
av passiv insamling av pengar.
Enligt kommunledningskontorets bedömning har Stina Isaksson således inte visat att
det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det
med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat att införa förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) i ordningsföreskrifterna.

Per Borg
Kommunchef

Anna Hedqvist
Kommunjurist
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HYLTE KOMMUN

Kommunledningskontor

2017 -09- 0 6
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Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående förbud mot tiggeri

Motivering
Tiggeri på offentlig plats har blivit ett allt vanligare inslag i vardagen, i såväl större städer som på
mindre orter. Hylte kommun är inget undantag. Det ger en tråkig och negativ bild utav samhället
och drabbar inte endast näringsidkare utan även allmänheten. På sikt kan detta även påverka
turismen i kommunen negativt.
Tiggeriet är inte sällan organiserad brottslighet som utgörs av kriminella ligor från exempelvis
Östeuropa. Individen som tigger behåller en liten del utav pengarna, resterande går till de
kriminella organisatörerna. Organiserat tiggeri är en form utav människohandel, där människor
exploateras och hänsynslöst utnyttjas för andras vinning. Individen som tigger behåller enbart en
liten del utav pengarna, resterande går till de kriminella organisatörerna.
Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet.
Kommunen bör verka för att dessa organiserade ligor avhyses omedelbart så att den allmänna
ordningen kan återställas på våra gator och torg. För att komma tillrätta med problemet krävs
det bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras samt
att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
-

att Hylte kommun i sin kommunala ordningsstadga skall ha ett totalförbud mot tiggeri på och
offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats.

Hylte den 5 September 2017

Stina Isaksson (SD)

28 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:50

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort
(Ekonomichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

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

Underskrift

§298

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-10-10
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§298
Motion angående förbud mot tiggeri
2017 KS0385
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag på
svar på motionen. Kontoret ska föreslå om motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad.
Svaret ska vara klart senast 25 januari 2018.
Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att införa ett förbud mot tiggeri i kommunens
ordningsstadga.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Motion förbud mot tiggeri - uppdrag att lämna svar
 Motion angående förbud mot tiggeri
 §136 KF Inkomna motioner

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-09-14
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:15

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Åkesson (C), Alexander Engman (L), Abdiasiis Dahir (S), Ann-Christin
Wendpaap (S), Rune Gunnarsson (S), Bo Wahlen (V), Roland Thörner (MP)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Elisabeth Falkhaven (MP)
Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2017-09-18

Protokollet omfattar

§136

Underskrifter

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

Underskrift

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Elisabeth Falkhaven (MP)

……………………………………….
Lennart Ohlsson (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunfullmäktige
2017-09-14
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-09-14
Kommunfullmäktige

§136
Inkomna motioner
2017 KS0036
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionerna och lämnar dem vidare till kommunstyrelsen för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in 3 motioner.
Handlingar i ärendet
 Motion Farthinder vid lekplats på Ringvägen i Torup
 Motion anställa dagbarnvårdare
 Motion angående förbud mot tiggeri

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32 (95) 2 (2)

16 Förtydligande av begreppet familjemedlem i
ersättningsreglementet
2018 KS0401
Beslutsunderlag

33 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§173

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§173

Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
(2018 KS0401)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förtydligandet och föreslå kommunfullmäktige att
lägga till förtydligandet som bilaga till ersättningsreglementet.
Beskrivning av ärendet

Om en förtroendevald på grund av att han eller hon deltagit i sammanträden eller motsvarande
har haft kostnader för vård och tillsyn av barn som inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret
och som vårdas i den förtroendevaldes familj kan den förtroendevalde få ersättning för dessa
kostnader. Om det finns särskilda skäl betalas ersättningen ut även för äldre barn. Detsamma
gäller vid vård och tillsyn av en svårt sjuk person eller av en person med en
funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas inte ut för
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga
begreppet familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader för vård och tillsyn av
person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk.
Kommunledningskontoret definierar begreppet familjemedlem på följande sätt:
Familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Även
mer avlägsna släktingar kan räknas som familjemedlem, om de delar hushåll tillsammans med
den förtroendevalda. Även familjehemsplacerade barn, myndlingar och styvbarn räknas som
familjemedlemmar, om de delar hushåll med den förtroendevalda.
Handlingar i ärendet





§217 KSAU Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
Tjänsteskrivelse - Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
§26 KS Revidering av ersättningsreglemente

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förtydligandet och föreslå kommunfullmäktige att
lägga till förtydligandet som bilaga till ersättningsreglementet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§217

Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
(2018 KS0401)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förtydligandet och föreslå kommunfullmäktige att
lägga till förtydligandet som bilaga till ersättningsreglementet.

Beskrivning av ärendet
Om en förtroendevald på grund av att han eller hon deltagit i sammanträden eller motsvarande
har haft kostnader för vård och tillsyn av barn som inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret
och som vårdas i den förtroendevaldes familj kan den förtroendevalde få ersättning för dessa
kostnader. Om det finns särskilda skäl betalas ersättningen ut även för äldre barn. Detsamma
gäller vid vård och tillsyn av en svårt sjuk person eller av en person med en
funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas inte ut för
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga
begreppet familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader för vård och tillsyn av
person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk.
Kommunledningskontoret definierar begreppet familjemedlem på följande sätt:
Familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Även
mer avlägsna släktingar kan räknas som familjemedlem, om de delar hushåll tillsammans med
den förtroendevalda. Även familjehemsplacerade barn, myndlingar och styvbarn räknas som
familjemedlemmar, om de delar hushåll med den förtroendevalda.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
§26 KS Revidering av ersättningsreglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av förtydligandet av begreppet familjemedlem.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom
förtydligandet och föreslå kommunfullmäktige att lägga till förtydligandet som bilaga till
ersättningsreglementet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-10
Dnr 2018 KS0401
Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel: 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Förtydligande av begreppet familjemedlem i
ersättningsreglementet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av förtydligandet av begreppet familjemedlem.

Beskrivning av ärendet
Om en förtroendevald på grund av att han eller hon deltagit i sammanträden eller motsvarande har haft
kostnader för vård och tillsyn av barn som inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret och som vårdas i den
förtroendevaldes familj kan den förtroendevalde få ersättning för dessa kostnader. Om det finns särskilda
skäl betalas ersättningen ut även för äldre barn. Detsamma gäller vid vård och tillsyn av en svårt sjuk
person eller av en person med en funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldas bostad.
Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga begreppet
familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt
sjuk.
Kommunledningskontoret definierar begreppet familjemedlem på följande sätt:
Familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. Även mer
avlägsna släktingar kan räknas som familjemedlem, om de delar hushåll tillsammans med den
förtroendevalda. Även fosterbarn, myndlingar och styvbarn räknas som familjemedlemmar, om de delar
hushåll med den förtroendevalda.

Handlingar i ärendet
§26 KS Revidering av ersättningsreglemente
Ersättningsreglemente

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-19

Kommunstyrelsen

§26

Revidering av ersättningsreglemente
(2018 KS0401)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
ersättningsreglemente med följande ändringar:
- redaktionell ändring i paragraf 1.5: Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får totalt 10 % ersättning för båda uppdragen.
- sista stycket i § 2 stryks: Sitter ordföranden eller vice ordföranden som nämndens
representant i ett rådgivande organ, men inte som ordförande i rådet, ska ersättning betalas
ut som om hon eller han inte haft årsarvode.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga begreppet
familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad
eller svårt sjuk.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog den 19 juni 2018 beslut om organisationsförändringar inför den nya
mandatperioden 2019-2022. Beslutet innebar ändringar i kommunens reglementen.
Kommunledningskontoret lämnar ett förslag på revidering av ersättningsreglemente som utgår
från kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2018. Kontoret lämnar även förslag på en språklig
förändring. Förslaget innebär ingen förändring i innehållet. Kommunfullmäktiges beslut om
ersättningsnivåer påverkar inte innehållet i ersättningsreglementet.
I förslaget är ändrad text markerad med blått och föreslagen ändring är markerad med gult.

Handlingar i ärendet







§8 KSAU Revidering av ersättningsreglemente
Tjänsteskrivelse - revidering av ersättningsreglemente
Ersättningsreglemente förslag revidering 2019
Ersättningsreglemente 2016-11-24 (gällande)
§67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
Ersättningsnivåer 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
ersättningsreglemente med en redaktionell ändring i paragraf 1.5, utskottets ledamöters
arvode ändras från 5 % till 10 %.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
39 (95)
Page 1 of 2

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-19

Kommunstyrelsen

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar på en redaktionell ändring i paragraf 1.5: Förste vice ordförande i
kommunstyrelsen som väljs in som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får totalt 10 %
ersättning för båda uppdragen.
Göran Edberg (S) yrkar att sista stycket i § 2 stryks: Sitter ordföranden eller vice ordföranden
som nämndens representant i ett rådgivande organ, men inte som ordförande i rådet, ska
ersättning betalas ut som om hon eller han inte haft årsarvode.
Kerstin Alexén (SD) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att förtydliga begreppet familjemedlem under § 10 Barntillsyn och § 11 Kostnader
för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquist yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Göran Edbergs yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Alexéns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag i övrigt.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
40 (95)
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17 Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
2019 KS0401
Beslutsunderlag

41 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§174

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
42
1 (2)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§174

Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
(2019 KS0401)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.
Beskrivning av ärendet

Kommunerna i Entreprenörsregionen har tagit fram ett nytt samverkansavtal.
I samverkansavtalet förklaras syftet med nätverket, vilka mötesformerna ska vara och
ekonomi och avgifter.
Handlingar i ärendet





§241 KSAU Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för entreprenörsregionen
Samverkansavtal Entreprenörsregionen 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
43
2 (2)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§241

Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
(2019 KS0401)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Entreprenörsregionen har tagit fram ett nytt samverkansavtal.
I samverkansavtalet förklaras syftet med nätverket, vilka mötesformerna ska vara och
ekonomi och avgifter.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för entreprenörsregionen
Samverkansavtal Entreprenörsregionen 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
44
1 (1)
(95)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-28
Dnr 2019 KS0401
Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Samverkansavtal för entreprenörsregionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom samverkansavtalet för
entreprenörsregionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Entreprenörsregionen har tagit fram ett nytt samverkansavtal.
I samverkansavtalet förklaras syftet med nätverket, vilka mötesformerna ska vara och ekonomi och
avgifter.

Handlingar i ärendet
Samverkansavtal för Entreprenörsregionen

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommundirektör

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)
45 (95)

46 (95)

18 Strategiskt markförvärv i Unnaryd
2019 KS0407
Beslutsunderlag

47 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V), Johnny Winther (SD), Lennart Ohlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Kjellin (S)
Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Andy Fleming (representant morgondagens ledare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§195

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
48
1 (3)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 2

Kommunstyrelsen

§195

Strategiskt markförvärv
(2019 KS0407)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att köpa exploateringsmark i Unnaryd,
HYLTE UNN$5<';; enligt prospekt (se bilaga) för 3 500 000 kr. Finansiering sker
genom utökad investeringsbudget för 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 4 000 000 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämnden för framtida exploateringskostnader (se bilaga) av området
HYLTE UNNARYD ;;. Finansiering sker genom utökad investeringsbudget för 2019.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) väcker ärendet om strategiskt markförvarv
i Unnaryd. Det är fastigheten Unnaryd;; som föreslås köpas.
Handlingarna i ärendet lämnas till kommunstyrelsen på sammanträdet av kommunstyrelsens
ordförande.
Handlingar i ärendet





Yrkande Köp av Hylte Unnaryd ;;
Exploatering kostnader UNNARYD ;;
Prospekt Unnaryd ;;

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att köpa exploateringsmark i Unnaryd,
HYLTE UNNARYD ;; enligt prospekt (se bilaga) för 3 500 000 kr. Finansiering sker
genom utökad investeringsbudget för 2019.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 4 000 000 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämnden för framtida exploateringskostnader (se bilaga) av området
HYLTE UNNARYD ;;. Finansiering sker genom utökad investeringsbudget för 2019.
Göran Edberg (S), Krister Matsson (S), Bengt Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V) och Tommy
Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
49
2 (3)
(95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-10

sid 3

Kommunstyrelsen
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och
Johnny Winther (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till att handlingarna och
information om ärendet inte varit känt innan dagens kommunstyrelse och inte kunnat
förankrats i partigrupperna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
50
3 (3)
(95)

KOMMUNSTYRELSEN 2019-09-10, ÄRENDE 42 Strategiskt markförvärv
Köp av HYLTE UNNARYD y:y
Förslag till beslut:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att köpa exploateringsmark i
Unnaryd, HYLTE UNNARYD y͗y enligt prospekt (se bilaga) för 3.500.000 kr.
Finansiering sker genom utökad investeringsbudget för 2019.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 4.000.000 miljoner
kronor till Samhällsbyggnadsnämnden för framtida exploateringskostnader (se
bilaga) av området HYLTE UNNARYD y͗y. Finansiering sker genom utökad
investeringsbudget för 2019.

Ronny Löfquist (S)
Göran Edberg (S)
Krister Matsson (S)
Bengt Åke Torhall (L)
Lisa Mogren (V)
Tommy Edenholm (KV)

51 (95)

Exploatering Unnaryd 1:49
Antal [m] [st]
A´pris
400
1
1

676
9 553
35 000

Totalt
270 400
9 553
35 000

Spillvattenledning; tryckledning
Spillvattenbrunn; nedstigningsbrunn

400
2

1 300
21 192

520 000
42 384

Servisledningar; PEM 32, PVC 160
Spolbrunnar
Servisventiler
Dagvatten, ledningar
Dagvattendamm 400m²
Totalt (exkl. moms)
GATA
Smedjegatan (toppbeläggning)
Ny gata (ca 300 m, och vändplan)

15
15
15
400

24 000
7 000
8 343
700

360 000
105 000
125 145
280 000
200 000
1 947 482

Vattenledning; PEM 50
Avstängningsventil; PEM 50
Brandpost

100 000
1 500 000

BELYSNING
Ny gata (10 st LED armatur, 6 m stolpe, arbete)
E on (koppling och skåp)

200 000
50 000

SUMMA:

1 850 000

Total kostnad exploatering

3 797 482

68 (95)

19 Val av nämndemän till Halmstads tingsrätt
2019 KS0263
Beslutsunderlag

69 (95)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-10

sid 2

Valberedningen

§3

Principer för fördelning av mandat
(2019 KS0263)
Beslut

Valberedningen väljer att fördela nominering av nämndemän enligt följande:
Framtid Hylte
Framtid Hylte
C + M i samverkan
SD
Framtid Hylte
Framtid Hylte

Beskrivning av ärendet

Hylte kommun ska utse 6 stycken nämndemän. Valberedningen behöver fördela
nomineringen av de 6 stycken platserna mellan partierna.
Beslutsgång

Valberedningen utgår från principen proportionellt valsätt. Den sista platsen avgjordes genom
lottning mellan Framtid Hylte och C + M i samverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
74
2 (2)
(95)

*•
1(2)

ga
Halmstads tingsrätt
l@P SVERIGES OOMSTOUR
HYLTE KC.'

DATUM

DIARIENR

2019-02-25

2019-63 Dos 2.25

*

Kommun1''-

r:

2019 -0?- 1 8
Diarienr

Kommunfullmäktige i
Halmstads, Hylte och Laholms
kommuner

Val av nämndemän infor ny mandatperiod
Det börjar bli dags för val av nya nämndemän till Halmstads tingsrätt. Inför
nästan mandatperiod behöver tingsrätten totalt 68 nämndemän.
Tingsrätten behöver senast den 1 oktober 2019 besked om vilka som valts
till nämndemän. Detta för att ha tid att genomfora obligatoriska kontroller och
kunna planera tjänstgöring. Samtliga nämndemän ska också genomgå en ob
ligatorisk introduktions- och repetitionsutbildning.
Tingsrätten påminner om att vid val av nämndemän ska efterstävas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, et
nisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsi
dig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som
nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid (se 4 kap. 7 § rättegångsbalken).
Nämndemannauppgradet är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti.
När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi nedan
stående uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen:
o Personnummer
o Efternamn och tilltalsnamn
o Mobiltelefonnummer
o E-postadress
Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen.

Box 193 301 05 Halmstad • Besöksadress: Södra vägen 5 • Telefon: 035-15
25 00 • Fax: • halmstads.tlngsratt®dom.se • www.halmstadstingsratt.domstol.se
75 Måndag-fredag
(95)
’
Expeditionstid:
08.00-16.00

2(2)
DATUM

DIAR1ENR

2019-02-25

2019-63 Dos 2.25

Med vänliga hälsningar
i

4

Johansson, lagman

:

76 (95)

dijt

Halmstads tingsrätt
SVERIGES DOMSTOLAR

BESLUT

1 (D

DATUM

DIARIENR

2019-02-25

2019-63 Dos 2.25

Ande Lago, ande.lagoi9dom.se, 035-15 25 00

TINGSRÄTTEN
Lagmannen Pia Johansson

FÖREDRAGANDE OCH VID PROTOKOLLET
Personaladministratören Ancie Lago

SAKEN
Fördelning av nämndemän mellan de i Halmstads domsaga ingående kommu
nerna.

Halmstads tingsrätt har beslutat att antal nämndemän i Halmstads tingsrätt från
och med den 1 januari 2020 oförändrat ska vara 68 st.

Tingsrätten fördelar, jämlikt 4 kap 5 § 2 st rättegångsbalken, antal nämndemän
enligt följande

- for Halmstads kommun ska utses 50 st nämndemän (100 966 = 73%)
- för Hylte kommun ska utses 6 st nämndemän (10 978 = 8%)
- för Laholms kommun ska utses 12 st nämndemän (25 436 = 19%)

Ancie Lago
Personaladministratör

i

Box 193, 301 05 Halmstad • Besöksadress: Södra vägen 5 • Telefon: 035-15 25 00 • Fax: • halmstads.tingsratt@dom.se • www.halmstadstingsratt.domstol.se
77Måndag-fredag
(95)
Expeditionstid:
08.00-16.00

CHECKLISTA

För dig som ska nominera nämndemän

78 (95)

Checklista vid nominering
av nämndemän
Du som arbetar med nominering och val av nämndemän har
en nyckelroll för att säkerställa allmänhetens förtroende för
domstolarna. Här sex utgångspunkter som stöd för dig:
LÄMPLIGHET
Nominera personer som präglas av gott omdöme, självständighet och
laglydnad. Uppdraget som nämndeman ställer stora krav på objektivitet,
VDNOLJKHWRFKIRNXVHULQJ'lUHPRWÀQQVLQJDNUDYSnNXQVNDSHULMXULGLN

UTAN PARTIPOLITISK KOPPLING
Släpp kravet på partimedlemskap och försök hitta någon eller några nämndemän utanför partikretsen. Att vara nämndeman är inte – och har aldrig varit
– ett politiskt uppdrag.

YNGRE NÄMNDEMÄN
'HWEHK|YVQlPQGHPlQLDOODnOGUDUPHQGHWEHK|YVÁHU\QJUH'DJHQV
nämndemannakår har en hög medelålder jämfört med Sveriges befolkning.
De mål domstolen avgör avspeglar hela samhället och det bör
nämndemännen också göra.

KÖN OCH ETNICITET
)|UV|NVlNHUVWlOODDWWGHWÀQQVEnGHPlQRFKNYLQQRUEODQGQRPLQHULQJDUQD
och att de har olika bakgrund, yrke, utbildning och etnicitet. Hälften av
Sveriges befolkning är kvinnor. Ungefär 24 procent av befolkningen har
utländsk bakgrund.

INFORMERA OM UPPDRAGET

Utgiven och producerad av Domstolsverket.
Tryck: TMG Tabergs AB, Taberg, november 2018, Diarienr: 96-2017

Se till att de nominerade känner till hur uppdraget är upplagt och vad
uppgiften går ut på: till exempel att de är lekmannadomare och vad de gör
i rätten, hur mycket de tjänstgör, att de får utbildning och ersättning.

UPPFYLLA FORMELLA KRAV
Se till att de nominerade känner till de formella krav som ställs:
Nämndemän ska vara myndiga, svenska medborgare och bosatta i domkretsen.
Nämndemän får inte vara ställda under förvaltarskap och inte vara försatta
i konkurs. Vissa yrken är undantagna och det görs obligatoriska utdrag ur
belastnings- och konkursregistren.

79 (95)

Kom ihåg att berätta
För den som är intresserad av att bli nämndeman

80 (95)

Kom ihåg att berätta
Vad du som nominerar bör komma ihåg
att berätta för den som funderar på att
bli nämndeman:
1. UTVECKLANDE UPPDRAG Uppdraget som nämndeman
är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle.
Nämndemännen får ett utvecklande uppdrag där de
möter människor i olika livssituationer.
2. LEKMANNADOMARE Jämte juristdomarna är nämnde
männen domare som gör en insats som är viktig för
förtroendet för domstolarna. Uppgiften är att medverka
i rättegång och efterföljande överläggning, att lyssna
och analysera det som kommer fram samt avgöra hur
rätten ska besluta.
3. UTBILDNING Nämndemännen behöver inte var
kunniga i juridik, utan får en utbildning (cirka en
halv till en dag) på domstol i det de behöver veta
innan de börjar tjänstgöra.
4. C
 IRKA 10–20 GÅNGER PER ÅR Nämndemännen
tjänstgör några gånger per år (vanligtvis halv- eller
heldagar, men längre mål kan förekomma). I förvalt
ningsrätt och kammarrätt läser de handlingar innan
förhandling vilket också kan bli aktuellt i hovrätt.

81 (95)

5. SCHEMA Nämndemännen får inför domstolens
schemaläggning (varje termin) anmäla när de kan/
inte kan tjänstgöra.
6. M ANDATPERIOD Mandatperioden är 4 år.
7. L
 ÄMPLIGHET Nämndemännen måste ha gott omdöme,
vara självständiga och laglydiga. De följer lagen i
dömandet och låter inte personliga värderingar eller
politiska åsikter påverka.
8. BEHÖRIGHET Nämndemännen måste vara myndiga,
svenska medborgare och bosatta i domkretsen. De
får inte vara försatta i konkurs eller satta under
förvaltarskap. Vissa yrken, där man riskerar att hamna
i intressekonflikt är undantagna från möjligheten att
bli nämndeman.
9. E
 RSÄTTNING Nämndemännen har rätt att vara lediga
från anställning. De får arvode, ersättning för faktisk
inkomstförlust, reseersättning, traktamente (om
övernattning) och det finns försäkringsskydd.
10. NOMINERING Släpp kravet på medlemskap och berätta
hur man gör för att bli nominerad av er.
Läs mer på:
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Utgiven och producerad av Domstolsverket.
Tryck: TMG Tabergs AB, Taberg, november 2018, Diarienr: 96-2017

83 (95)

!
"

!

!

84 (95)

!

!"

$

#

%

&

'

&

$(

)

"

*

(

"+
"

&

(

)

$(

(

,

" $(
(

&

$(

"-

*

"
(

'
.
/

'

(

'

85 (95)

!

20 Inkomna motioner
2019 KS0042
Beslutsunderlag
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!
ANKOM
HYLTE KOMMUN

2019 -07- 2 3

Till kommunfullmäktige i Hylte kommun

Motion - Tillgängliggöra konsthistoria -

■r

I Hylte kommun finns skulpturer och konstverk i det offentliga rummet; i så väl
rondeller, på gator som i planteringar. För att konstverkens historia ska bli känd och
tillgänglig för åskådaren skulle det behövas en skylt/uppmärkning vid varje konstverk.
På flera av dem jag besökt i Kommunhusets absoluta närhet saknas information om
konstverken. Denna information är betydelsefull och skulle skapa samhörighet för såväl
nya och gamla kommuninvånare som turister och även en uppskattning till konstnären
som skapat verket.
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En informationsskylt skulle med fördel kunna beskriva konstverkets namn, vem som är
konstnär, när konstverket uppfördes/kom på plats och beskrivning om konstnärens eller
inköparens tankar kring konstverket.
En utveckling skulle på sikt kunna vara att det skapas konstvandringar eller ny konst
tillkommer i det offentliga rummet.
Jag föreslår därför att
-

Offentliga konstverk i våra samhällen kartläggs om vilken information som finns på
plats om konstverket.
Det tas fram skyltar till de platser det är lämpligt och där det saknas information om
konstverket.

2019-07-23

Anna Roos
Centerpartiet i Hylte

iwrodlad k
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21 Avsägelser
2019 KS0014
Beslutsunderlag
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Från: Susanne Ohlsson <Susanne.Ohlsson@hylte.se>
Till: klkdiarie <klkdiarie@hylte.se>
Ärende: VB: Avsägelse - kommunfullmäktige [2019HY34323]
Datum: 2019-08-30 07:05:18

Från: Jari Brinkell <Jari.Brinkell@hylte.se>
Skickat: den 29 augusti 2019 15:47
Till: Kommunen <kommunen@hylte.se>
Ämne: Avsägelse - kommunfullmäktige
Härmed avsäger jag mig min plats i kommunfullmäktige på grund av
arbetsrelaterat utbildningsbehov.
/Mvh Jari Brinkell (S)
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22 Fyllnadsval
2019 KS0015
Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson

931(95)
(1)
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23 Övriga ärenden
2019 KS0012
Beslutsunderlag
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Susanne Ohlsson

951(95)
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