
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-17

Kommunstyrelsen

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C) Tommy Edenholm (KV)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-17
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Opalen i Forum kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina 
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren 
(V), Håkan Bengtsson (C) §§38-41, §§43-60, Nina Larsson (S)  ersätter Göran 
Edberg (S) (vice ordförande), Johnny Winther (SD), Rolf Näslund (M)  ersätter 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Bo Wahlén (V)  ersätter Krister Mattsson (S), Lennart 
Ohlsson (C) §42 ersätter Håkan Bengtsson (C) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Alexén (SD)
Lennart Ohlsson (C) §§38-41, §§43-60
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande Daniel Bjuvstam (t.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef)
Anton Larsson (sekreterare)

Utses att justera Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§38-60
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§38 Val av justerare

§39 Godkännande av ärendelista

§40 Information och rapporter

§41 Meddelanden

§42 Delegeringsredovisning

§43 Samråd samhällsbyggnadsnämnden

§44 Samråd barn- och ungdomsnämnden

§45 Samråd med kultur- och folkhälsonämnden

§46 Samråd omsorgsnämnden

§47 Samråd Hyltebostäder

§48 Samråd Tillsynsnämnden

§49 Revidering av reglemente för krisledningsnämnd

§50 Svar på granskning IT Säkerhet i kommunen

§51 Svar på granskning snöröjning

§52 Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults Bygdegård

§53 Begäran om tilläggsanslag för hyra på Forum

§54 Projekt förfallna hus

§55 Uppföljning internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen

§56 Uppföljning internkontrollplan 2019 räddningsnämnden

§57 Begäran om resultatbalansering Medarbetarveckan

§58 Namngivning av bostadsområde, Unnaryd 1:49 m.fl.

§59 Extra ärende: Beslut om redovisning av prognos 3 månader

§60 Extra ärende: Prioritering av objekt i regional cykelplan 2020-2029
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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ärendelistan med följande ändringar:
 
- De ärenden som rör samråden med nämnderna och Hyltebostäder utgår
- Ärendet Beslut om redovisning av prognos 3 månader läggs till
- Ärendet Prioritering av objekt i regional cykelplan 2020-2029 läggs till
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötet ajourneras mellan 08:40 till 08:55.

Paragrafen är justerad

4 / 29



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Information och rapporter 
(2020 KS0010)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Emma Gröndahl, informations- och kanslichef, informerar om kommunens 
krishantering kopplad till spridningen av coronaviruset.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Meddelanden 
(2020 KS0006)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsen bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Dataskyddsombudetsgranskningsrapport - Hylte kommun 2019

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Delegeringsredovisning 
(2020 KS0013)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i dagens kallelse skickat med delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Redovisning av delegeringsbeslut att sota själv - februari
 Delegeringsbeslut Anställningar februari 2020
 Delegeringsbeslut av arbetsutskottet tagna 3 mars 2020
 Ordförandebeslut - Mandat för att företräda kommunen i skyddskommitté och MBL

Jäv
Håkan Bengtsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Lennart Ohlsson (C) går in som 
ersättare.

Paragrafen är justerad
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§43

Samråd samhällsbyggnadsnämnden 
(2020 KS0118)

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Samråd barn- och ungdomsnämnden 
(2020 KS0115)

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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§45

Samråd med kultur- och folkhälsonämnden 
(2020 KS0114)

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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§46

Samråd omsorgsnämnden 
(2020 KS0116)

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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§47

Samråd Hyltebostäder 
(2020 KS0129)

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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§48

Samråd Tillsynsnämnden 
(2020 KS0119)

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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§49

Revidering av reglemente för krisledningsnämnd 
(2020 KS0052)

Beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta revideringar av ”reglemente 
krisledningsnämnd”.

Beskrivning av ärendet
Reglemente för kommunens krisledningsnämnd ses över varje ny mandatperiod.

Vid den aktuella översynen har några mindre justeringar gjorts i paragraf 1 och 3. 
Ändringarna är gjorda för att tydliggöra att reglementet för krisledningsnämnden endast 
tillämpas i fredstid och att kommunsstyrelsen har ledningsansvar vid höjd beredskap.

Handlingar i ärendet
 §23 KSAU Revidering av reglemente för krisledningsnämnd
 Tjänsteskrivelse: Reglemente krisledningsnämnd
 Reglemente Krisledningsnämnd (Portaldokument)

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta revideringar av ”reglemente 
krisledningsnämnd”.

Paragrafen är justerad
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§50

Svar på granskning IT Säkerhet i kommunen 
(2019 KS0417)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag på svar kring 
revisorernas rekommendationer och överlämnar det till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har gjort en granskning av kommunens IT-säkerhet och kommit med 
rekommendationer utifrån granskningen.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på svar på de rekommendationer som 
revisorerna har ställt.

Handlingar i ärendet
 §24 KSAU Svar på granskning IT Säkerhet i kommunen
 Tjänsteskrivelse Granskning IT-säkerhet
 Ärendebeskrivning Svar på revisionens granskning av kommunens IT-säkerhet
 Granskning IT-säkerhet

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag på svar kring 
revisorernas rekommendationer och överlämnar det till revisorerna.

Beslutet skickas till 
Revisionen Hylte kommun

Paragrafen är justerad
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§51

Svar på granskning snöröjning 
(2019 KS0521)

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets yttrande över revisionens 
granskning.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av upphandling av snöröjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om ifall upphandling avseende snöröjningstjänster 
genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning 
att upphandling av snöröjningstjänster i allt väsentligt genomförts på ett ändamålsenligt sätt. 
Dock bedöms den interna kontrollen avseende följsamhet till avtal, beställning och attest vid 
inköp av snöröjningstjänster inte som tillräcklig.

Revisionen lämnar i sin rapport rekommendationer och förslag på åtgärder som syftar till att 
förbättra processen.

Handlingar i ärendet
 §25 KSAU Svar på granskning snöröjning
 Tjänsteskrivelse Svar på granskning snöröjning
 Yttrande granskning snöröjning
 Missiv granskning snöröjning Hylte kommun.
 Revisionsrapport snöröjning Hylte kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets yttrande över revisionens 
granskning.

Beslutet skickas till 
Revisionen i Hylte kommun

Paragrafen är justerad
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§52

Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i 
Mjälahults Bygdegård 
(2020 KS0074)

Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar Mjälahults bygdegårdsförening att återkomma med ny ansökan 
när föreningen har fått besked om sin ansökan om bygdemedel från Länsstyrelsen.

Vid en ny ansökan om ekonomiskt bidrag vill kommunstyrelsen ha en mer utförlig offert på 
arbetet, där det tydligt framgår vad som ingår i offerten och vad föreningen planerar att 
genomföra med eget arbete alternativt medel.

Beskrivning av ärendet
Mjälahults bygdegårdsförening har ansökt om ekonomiskt bidrag för byte av fönster i 
Mjälahults bygdegård.

I skrivelsen skriver föreningen att de har fått en offert på sammanlagt 93 150 kr, och de 
ansöker för 50 % av kostnaden. De skriver också att de har ansökt om bygdemedel och att de 
räknar med att kunna pressa kostnaden något med eget arbete.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppmanar föreningen att återkomma 
när föreningen har fått besked om sin ansökan om bygdemedel. Kontoret föreslår att 
föreningen ska återkomma med en mer utförlig offert där det tydligt framgår vad som ingår i 
offerten och vad föreningen planerar att genomföra med eget arbete, eftersom föreningen 
skriver i sin begäran att man planerar att genomföra en del själv.

Handlingar i ärendet
 §26 KSAU Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults 

Bygdegård
 Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt bidrag Mjälahults bygdegård
 Ansökan om ekonomiskt bidrag för utbyte av samtliga fönster i Mjälahults Bygdegård

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppmanar Mjälahults bygdegårdsförening att återkomma med ny ansökan 
när föreningen har fått besked om sin ansökan om bygdemedel från Länsstyrelsen.

Vid en ny ansökan om ekonomiskt bidrag vill kommunstyrelsen ha en mer utförlig offert på 
arbetet, där det tydligt framgår vad som ingår i offerten och vad föreningen planerar att 
genomföra med eget arbete alternativt medel.
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Beslutet skickas till 
Mjälahults bygdegårdsförening

Paragrafen är justerad
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§53

Begäran om tilläggsanslag för hyra på Forum 
(2020 KS0111)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå nämndens begäran. Nämnden får täcka kostnaden inom 
befintlig ram. 

Beskrivning av ärendet
Summan som kultur- och folkhälsonämnden blivit tilldelad för hyran på Forum stämmer inte 
med den faktiska hyreskostnaden. Kultur- och folkhälsonämnden behöver därför begära 
tilläggsanslag på 272 786 kr.
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020-2022 kompenserades kultur- 
och folkhälsonämndens ram med hyran för Forum.
 
Efter att ärendet gått upp för beslut mottog vi en reviderad version av hyreskostnaderna från 
Hyltebostäder med en total hyra för Forum som var 272 786 kr högre än vad den tidigare 
versionen visat.
 
Hyran för Forum var under utredning hos Hyltebostäder när den första hyreskostnaden 
levererades.

Handlingar i ärendet
 §27 KSAU Begäran om tilläggsanslag för hyra på Forum
 §9 KFN Begäran om tilläggsanslag för hyra på Forum
 Tjänsteskrivelse begäran om tilläggsanslag för hyra på Forum
 Förtydligande kring begäran från kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå nämndens begäran. Nämnden får täcka kostnaden inom 
befintlig ram. 

Yrkande
Rolf Näslund (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar nämndens begäran och att finansiering 
sker via kommunstyrelsens reserv.
 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om att avslå begäran mot Rolf Näslunds (M) 
yrkande om beviljande. Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§54

Projekt förfallna hus 
(2020 KS0113)

Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i projektform 2020-2022 
intensifiera arbetet med tillsyn av förfallna fastigheter i Hylte kommun.
 
Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kr från kommunstyrelsens reserv 2020 till 
samhällsbyggnadsnämnden för uppdraget.
 
Kommunstyrelsen lämnar till budgetberedningen att finansiera projektet för 2021 och 2022 
(300 000 kr + 150 000 kr).

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
 
Krafttag mot förfallna hus
Runt om i kommunen finns det hus och fastigheter som ägarna, av olika anledningar, låtit 
förfalla. Husen förfular miljön och bilden av Hylte, i vissa fall även med fara för allmänheten.
 
Kommunen får årligen in synpunkter från allmänheten kring dessa fastigheter. För närvarande 
har samhällsbyggnadskontoret ungefär 80st pågående tillsynsärenden varav ungefär 30st 
gäller bristande underhåll av fastigheter.
 
Framtid Hylte vill därför ta ett krafttag för att få till en förändring och på olika sätt få bort 
dessa förfallna hus från samhällsbilden.

Handlingar i ärendet
 §39 KSAU Projekt förfallna hus
 Ärendebeskrivning Projekt förfallna hus

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i projektform 2020-2022 
intensifiera arbetet med tillsyn av förfallna fastigheter i Hylte kommun.
 
Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kr från kommunstyrelsens reserv 2020 till 
samhällsbyggnadsnämnden för uppdraget.
 
Kommunstyrelsen lämnar till budgetberedningen att finansiera projektet för 2021 och 2022 
(300 000 kr + 150 000 kr).
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.

Rolf Näslund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stina Isakssons (SD) avslagsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina 
Isakssons (SD) avslagsyrkande.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Paragrafen är justerad
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§55

Uppföljning internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen 
(2019 KS0120)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2019 års internkontrollplan för 
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året.

Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu kommunstyrelsen kan ta del 
av.

En ny internkontrollplan för 2020 tas som ett separat ärende.

Handlingar i ärendet
 §28 KSAU Uppföljning internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse uppföljning internkontrollplan
 Uppföljning internkontrollplan Kommunstyrelsen 2019 bokslut (KS-version)

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2019 års internkontrollplan för 
kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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§56

Uppföljning internkontrollplan 2019 räddningsnämnden 
(2019 KS0255)

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2019 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger 
om året.

Kommunledningskontoret har tagit fram en uppföljning som nu räddningsnämnden kan ta del 
av.

En ny internkontrollplan för 2020 tas som ett separat ärende.

Handlingar i ärendet
 §29 KSAU Uppföljning internkontrollplan 2019 räddningsnämnden
 Tjänsteskrivelse uppföljning internkontrollplan
 Uppföljning internkontrollplan räddningsnämnden 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av 2019 års internkontrollplan för 
räddningsnämnden.

Paragrafen är justerad
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§57

Begäran om resultatbalansering Medarbetarveckan 
(2019 KS0002)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera medel för medarbetarveckan. 

Beskrivning av ärendet
Bland handlingarna till bokslutet för kommunstyrelsen som behandlades på 
kommunstyrelsens sammanträde 18 februari fanns en blankett om att få resultatbalansera 
medel för medarbetarveckan. Men i den tjänsteskrivelse som publicerades till sammanträdet 
fanns förslaget om resultatbalansering inte med som en del i förslaget till beslut. Det beror på 
att det skedde ett misstag av kommunsekreteraren när texten skulle kopieras från ett dokument 
som handläggaren hade skrivit till rätt mall i Platina.

Kommunstyrelsen har alltså sett blanketten, men inte fått det som ett förslag till beslut. Därför 
tar kommunledningskontoret upp ärendet igen, så att kommunstyrelsen kan ta ett aktivt beslut 
om blanketten.

Handlingar i ärendet
 §34 KSAU Begäran om resultatbalansering Medarbetarveckan
 Tjänsteskrivelse Medarbetarveckan
 Resultatbalansering 2019 - Medarbetarveckan Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte resultatbalansera medel för medarbetarveckan. 

Yrkande
Ronny Löfquist (S),  Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Bo 
Wahlén (V), Rolf Näslund (M), Bengt-Åke Torhall (L) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§58

Namngivning av bostadsområde, Unnaryd 1:49 m.fl. 
(2020 KS0135)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att namnge bostadsområdet som omfattas av området Unnaryd 
1:49 m.fl. till “Vegas äng”.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska namnge det planerade bostadsområdet som omfattas av Unnaryd 1:49 m.fl.

Under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet trafikerades sjön Unnen av ångbåtar. En av 
dessa båtar kallades för Vega. Vega var en båt som byggdes av kapten Ram i Bolmen på 
1880-talet. 1883 såldes båten till ett bolag i Södra Unnaryd och båten fördes över för att 
trafikera Unnen, sträckan Södra Unnaryd till Unnens station.

Vega bytte ägare flertalet gånger genom åren och skrotades till sist 1943. Den sista tiden var 
Vega bara en timmerbogserare och hade ingen reguljär passagerartrafik. När Vega var i trafik 
lade den till vid vattnet i anslutning till Unnaryd 1:49 m.fl.

Med denna historiska bakgrund är förslaget är att det nya bostadsområdet döps till ”Vegas 
äng”.

Handlingar i ärendet
 §27 TU Namngivning av bostadsområde, Unnaryd 1:49 m.fl.
 Tjänsteskrivelse - Namngivning av bostadsområde, Unnaryd 1:49 m.fl.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att namnge bostadsområdet som omfattas av området Unnaryd 
1:49 m.fl. till “Vegas äng”.
 
Tillväxtutskottets beslut
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kommunikations- och 
marknadsföringsplan.

Yrkande
Rolf Näslund (M) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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§59

Extra ärende: Beslut om redovisning av prognos 3 månader 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under rådande omständigheter avstå 3-månadersprognoserna. 
Ekonomienheten fortsätter noggrant följa verksamheterna, i synnerhet de som tidigare visat 
negativa resultat.

Beskrivning av ärendet
Ärendet föredras muntligen av Daniel Bjuvstam, t.f. ekonomichef.
 
Det finns just nu vakanta tjänster på ekonomienheten, i kombination med många sjuka. Det 
finns därför svårigheter att i år sammanställa 3-månadersprognoser för alla nämnder, och 
samtidigt säkerställa driften.

Yrkande
Ronny Löfqusits (S) yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar att under rådande omständigheter 
avstå 3-månadersprognoserna. Ekonomienheten fortsätter noggrant följa verksamheterna, i 
synnerhet de som tidigare visat negativa resultat.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists (S) yrkande.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens bifaller eller avslår Ronny Löfquists (S) yrkande. 
Ordförande finnar att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad
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§60

Extra ärende: Prioritering av objekt i regional cykelplan 2020-2029 
(2020 KS0028)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stå fast vid tidigare beslut om prioritering av cykelobjekt. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att kontakta Region Halland för att beskriva flödena i 
Hyltebruk kopplat till att ärendet handlar om en cykelplan och inte en kollektivtrafikplan.

Beskrivning av ärendet
Anton Larsson, utredare, föredrar ärendet muntligen.
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari beslutade kommunstyrelsen om 
prioritering av objekt i Region Hallands regionala cykelplan 2020 - 2029. Efter sammanträdet 
har kommunledningskontoret blivit kontaktade av Region Halland med ett förslag på ändring 
i det prioriterade objektet.
 
Mötet ajourneras mellan 10:10 till 10:15.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar att stå fast vid tidigare beslut om 
prioritering av cykelobjekt. 
 
Anna Roos (C), Bengt-Åke Torhall (L), Rolf Näslund (M), Lisa Mogren (V) och Tommy 
Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists (S) yrkande.
 
Håkan Bengtsson (C) yrkar om tillägg att: Kommunledningskontoret får i uppdrag att 
kontakta Region Halland för att beskriva flödena i Hyltebruk kopplat till att ärendet handlar 
om en cykelplan och inte en kollektivtrafikplan.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Håkan Bengtssons (C) yrkande.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Håkan Bengtssons (C) yrkande 
om tillägg. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad
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