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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Forum  kl. 18:30-20:30 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Hanna Kjellin (S), Bo-

Gunnar Åkesson (M), Maj Brodin Johansson (SD), Håkan Bengtsson (C), Mikael 
Ingvarsson (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Torbjörn Alexandersson (KD), 
Lisa Mogren (V), Thomas Flystam (M), Kerstin Alexén (SD), Fredrik Engberg 
(L), Lirim Mazreku (KV), Marie Blomqvist (C), Birgitta Årzen (S), Ewa 
Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Tobias Tillkvist (M), Fredrik Arturson 
(S), Martin Isaksson (SD), Per Henriksson (C), Karl-Yngve Dahlgren (SD), 
Dorothea Nilsson (M), Abdiasiis Dahir (S), Aurore Hempel (KD), Petter 
Eriksson (V), Zofia Sarna (S), Niclas Erlandsson (C), Linda Svensson (L), 
Tommy Edenholm (KV), Roger Andersson (S), Mats Gustavsson (SD), Nina 
Larsson (S), Ingemar Lund (S), Per-Yngve Bengtsson (S), Krister Mattsson (S), 
Lennart Olsson  (C) (vice ordförande) (ordförande §87-§90), Micael Arnström 
(S) (ordförande) (ledamot §87-§90), Ray Alexén  (SD) (2:e vice ordförande) 
(ledamot §87-90) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Desirée Hultberg (M) 

Magdalena Barkström (C) 
Birgitta Åkesson (C) 
Rolf Bruzell (L) 
Lars Sundberg (S) 
Gunnel Johansson (S) 
Maria Johansson Arnström (S) 
Ida Andersson (V) 
Alma Bågefalk (V) 
Suzana Wiman (SD) 
Paula Westman (SD) 
Lars-Göran Möller (SD) 
Jens Bäckman (SD) 
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Anders Bertilsson (KD) 
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (Kommunchef) 

Jenny Hagesjö (Kanslichef) 
Linda Backsten  (Kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Tommy Edenholm (KV) 

Aurore Hempel (KD) 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-10-27    
  
Protokollet omfattar §§87-107 
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ÄRENDELISTA 
§87 Val av justerare 

§88 Godkännande av ärendelista 

§89 Valteknisk samverkan 

§90 Val av fullmäktiges presidium 

§91 Val av valberedning 

§92 Information från revisorerna 

§93 Meddelanden 

§94 Fullmäktiges sammanträdestider 2022 

§95 Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti 

§96 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2022 

§97 Återredovisning motioner hösten 2022 

§98 Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 

§99 Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvård i Halland 
2022-2024 

§100 Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 

§101 Svar på motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

§102 Inkomna interpellationer 

§103 Inkomna motioner 

§104 Avsägelser 

§105 Fyllnadsval 

§106 Anmälan av gruppledare 

§107 Övriga ärenden 
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§87 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Tommy Edenholm (KV) och Aurore Hempel (KD) att justera 
protokollet tillsammans med ålderspresident Lennart Olsson (C) och ordförande Micael 
Arnström (S). 
Paragrafen är justerad 
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§88 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan med följande ändringar:  
  

 Ärende "Svar på interpellation gällande nyasfalterade kanter vid GC-vägar" utgår 
 "Anmälan av gruppledare" tillkommer som nytt ärende. 

Yttrar sig 
Ronny Löfquist (S). 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att ärende "Svar på interpellation om 
kanter vid nyasfalterad GC-väg" ska utgå och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt Ronny Löfquists (S) yrkande 
att ärendet "Anmälan av gruppledare" ska läggas till ärendelistan och finner att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget. Slutligen frågar ordförande om kommunfullmäktige i övrigt 
godkänner ärendelistan och finner att fullmäktige beslutar att göra så. 
 

Paragrafen är justerad 
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§89 

Valteknisk samverkan  
(2022 KS0322) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Hanna Kjellin (S) meddelar att Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och 
Vänsterpartiet har kommit överens om valteknisk samverkan under namnet Framtid Hylte 
3.0.  
  
Anna Roos (C) meddelar att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har kommit 
överens om valteknisk samverkan under namnet För Hyltes bästa.   
Paragrafen är justerad 
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§90 

Val av fullmäktiges presidium  
(2022 KS0320) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer för mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-14 Micael Arnström 
(S) till ordförande, Lennart Olsson (C) till förste vice ordförande och Ray Alexén (SD) till 
andre vice ordförande för kommunfullmäktige.  

Yttrar sig 
Hanna Kjellin (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD).  
  
  

Yrkanden 
Hanna Kjellin (S) föreslår Micael Arnström (S) till ordförande för kommunfullmäktige.  
  
Anna Roos (C) föreslår Lennart Olsson (C) till förste vice ordförande för 
kommunfullmäktige.  
  
Stina Isaksson (SD) föreslår Ray Alexén (SD) till andre vice ordförande för 
kommunfullmäktige.  
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige väljer Micael Arnström (S) till ordförande för 
kommunfullmäktige och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
  
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige väljer Lennart Olsson (C) till förste vice 
ordförande för kommunfullmäktige och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
  
Ordförande frågar slutligen om kommunfullmäktige väljer Ray Alexén (SD) till andre vice 
ordförande för kommunfullmäktige och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§91 

Val av valberedning  
(2022 KS0321) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande personer till valberedningen för mandatperioden 2022-
10-15 till 2026-10-14: 
  
Ordinarie ledamöter 
Ronny Löfquist (S), ordförande 
Lennart Olsson (C), vice ordförande  
Bo Gunnar Åkesson (M) 
Tommy Edenholm (KV) 
Stina Isaksson (SD) 
Bo Wallén (V) 
Fredrik Engberg (L) 
Torbjörn Alexandersson (KD) 
  
  
Ersättare 
Hanna Kjellin (S) 
Per Henriksson (C) 
Thomas Flystam (M) 
Mattias Andersson (KV) 
Maj Brodin Johansson (SD) 
Svetlana Svensson (V) 
Bengt-Åke Torhall (L) 
Aurore Hempel (KD) 
  
  
  

Yttrar sig 
Malin Thydén-Kärrman (S), Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Lirim Mazreku (KV), 
Stina Isaksson (SD), Lisa Mogren (V), Linda Svensson (L), Aurore Hempel (KD). 
  
  

Yrkanden 
Malin Thydén-Kärrman (S) föreslår att Ronny Löfquist (S) väljs till ordinarie ledamot och 
ordförande i valberedningen samt att Hanna Kjellin (S) väljs till ersättare i valberedningen. 
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Anna Roos (C) föreslår att Lennart Olsson (C) väljs till ordinarie ledamot och vice ordförande 
i valberedningen samt att Per Henriksson (C) väljs till ersättare i valberedningen. 
  
 Bo Gunnar Åkesson (M) föreslår att han själv väljs till ordinarie ledamot i valberedningen 
samt att Thomas Flystam (M) väljs till ersättare i valberedningen. 
  
 Lirim Mazreku (KV) föreslår att Tommy Edenholm (KV) väljs till ordinarie ledamot i 
valberedningen samt att Mattias Andersson (KV) väljs till ersättare i valberedningen. 
  
 Stina Isaksson (SD) föreslår att hon själv väljs till ordinarie ledamot i valberedningen samt att 
Maj Brodin Johansson (SD) väljs till ersättare i valberedningen. 
  
Lisa Mogren (V) föreslår att Bo Wallén väljs till ordinarie ledamot i valberedningen samt att 
Svetlana Svensson (V) väljs till ersättare i valberedningen. 
  
Linda Svensson (L) föreslår Fredrik Engberg (L) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen 
samt att Bengt Åke Torhall (L) väljs till ersättare i valberedningen. 
  
Aurore Hempel (KD) föreslår att Torbjörn Alexandersson (KD) väljs till ordinarie ledamot i 
valberedningen samt att hon själv väljs till ersättare i valberedningen. 
  
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige väljer ordinarie ledamöter och ersättare till 
valberedningen enligt förslagen och finner att kommunfullmäktige gör det.  
  
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige väljer Ronny Löfquist (S) till ordförande 
för valberedningen och finner att kommunfullmäktige gör det.  
  
Slutligen frågar ordförande om kommunfullmäktige väljer Lennart Olsson (C) till vice 
ordförande för valberedningen och finner att kommunfullmäktige gör det.  
  
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§92 

Information från revisorerna  
(2022 KS0011) 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information från revisorerna vid dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 

10 (30)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-20  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§93 

Meddelanden  
(2022 KS0009) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena. 

Handlingar i ärendet 
 Region Halland tar steg för ökad genomförandekraft och samordning av sociala 

hållbarhetsfrågor i Halland 
 Delårsbokslut (T2) 2022 - nämnden för överförmyndare i samverkan 
 Beslut om slutlig rösträkning och mandatfördelning - val till kommunfullmäktige 
 Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti 2022 

Paragrafen är justerad 
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§94 

Fullmäktiges sammanträdestider 2022  
(2021 KS0359) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att dess sammanträden ska hållas följande datum under 2022: 
  

 15 november  
 7 december 
 8 december 

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelsen - Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige hösten 2022 

Yttrar sig 
Anna Roos (C). 
 

Paragrafen är justerad 

12 (30)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-20  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§95 

Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per 
augusti  
(2022 KS0001) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2022, samt 
 att inte avkräva handlingsplaner från nämnderna baserat på prognoserna. 

  
  

Beskrivning av ärendet 
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. 
  
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är 
uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för 
verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslut 2022 visar att 100 procent av de finansiella 
nyckeltalen är uppfyllda medan 74 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis 
uppfyller accepterad kvalitetsnivå. 
  
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna besluta om handlingsplaner 
om prognoserna överstiger 1%. 

Handlingar i ärendet 
 §155 KS Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti 
 Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut per augusti 2022 Hylte kommun 
 Delårsbokslut per augusti 2022 Hylte kommun 
 §145 KSAU Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti 
 §69 KFN Delårsbokslut 2022 med budgetutfallsprognos efter åtta månader 
 Delårsbokslut 2022 kultur- och folkhälsonämnden 
 §15 TSN Delårsbokslut 2022 
 Delårsbokslut tillsynsnämnden 2022 
 §62 BUN Ekonomisk uppföljning 2022 - delårsbokslut 
 Ekonomisk uppföljning 2022 BUN - Delårsbokslut efter augusti månad (samtliga 

underlag) 
 §59 ON Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti 
 Ekonomisk uppföljning 2022 ON - Delårsbokslut per augusti (samtliga underlag) 
 §72 SBN Delårsbokslut 2022 
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 Ekonomisk uppföljning 2022 SBN - Delårsbokslut per augusti (samtliga underlag) 

  

Yttrar sig 
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Per-
Yngve Bengtsson (S). 
  

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
  
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 

14 (30)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-20  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§96 

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2022  
(2022 KS0026) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av återredovisningen av kommunfullmäktigeuppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen. 
  
I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda. 

Handlingar i ärendet 
 §158 KS Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2022 
 §148 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige hösten 2022 
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - hösten 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2022 
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2022 

Yttrar sig 
Anna Roos (C). 
 

Paragrafen är justerad 
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§97 

Återredovisning motioner hösten 2022  
(2022 KS0027) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av ej färdigbehandlade motioner. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt. 
  
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
 §159 KS Återredovisning motioner hösten 2022 
 §149 KSAU Återredovisning motioner hösten 2022 
 Tjänsteskrivelse - Återredovisning av motioner - hösten 2022 
 Redovisning av motioner - hösten 2022 
 Redovisning av motioner - våren 2022 

Yttrar sig 
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD). 
 

Paragrafen är justerad 
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§98 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar  
(2022 KS0293) 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för 
sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden.  
  
Kommunfullmäktige reviderar Arbetsordning för kommunfullmäktige enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har sedan en tid direktsänt kommunfullmäktiges sammanträden via internet. 
Sändningarna har också spelats in och finns tillgängliga i efterhand. 
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att sändningarna måste registreras hos 
Myndigheten för press, radio och tv enligt 2 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696). I 
samband med sådan registrering måste också ansvarig utgivare anges.  
  
Till ansvarig utgivare utses någon som har faktisk möjlighet att råda över sändningarna på det 
sätt som lagen föreskriver. Kommunledningskontoret anser att kommunfullmäktiges 
ordförande därför lämpligen utses. I syfte att förtydliga dels att ordföranden är ansvarig 
utgivare, dels dennes befogenheter över sändningen föreslår kommunledningskontoret 
följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning: 
  
Webbsändning  
  
11 § Fullmäktiges sammanträden direktsänds över internet genom bild- och ljudupptagning.  
  
Kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningen. Varje ledamot eller 
annan medverkande ansvarar dock själv för eventuella yttrandefrihetsbrott hen kan komma 
att begå. 
  
Ansvarig utgivare utser ställföreträdande ansvarig utgivare. 
  
Ansvarig utgivare eller tjänstgörande ställföreträdande ansvarig utgivare får besluta att 
sändning inte ska ske eller ska avbrytas. 
  
De föreslagna ändringarna innebär ingen juridisk förändring i utgivarens eller någon annans 
befogenheter eller ansvar utan är endast avsedda att vara förtydliganden av vad som gäller 
enligt lag.  
  
De föreslagna ändringarna syns också i bilagt förslag till arbetsordning.  
  
  

17 (30)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-20  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Handlingar i ärendet 
 §162 KS Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 §152 KSAU Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 Tjänsteskrivelse - Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 Ärendebeskrivning - Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
 Förslag till arbetsordning KF 11 § 

Beslutet skickas till  
Myndigheten för press, radio och tv 
 

Paragrafen är justerad 
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§99 

Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och 
sjukvård i Halland 2022-2024  
(2022 KS0303) 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att 

 godkänna Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 november 
2022. 

 överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i Halland ersätter därmed den tidigare överenskommelser om Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 

 besluta om eventuella ytterligare förändringar i överenskommelsen delegeras till 
omsorgsnämnden att besluta om. 

Beskrivning av ärendet 
Syfte med Lag om samverkan är att särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren 
bedömt patienten som utskrivningsklar. Kommunens betalningsansvar regleras i Lag om 
samverkan, 5 kap. Kommunens betalningsansvar. 
 
I Halland sker en 50 procent jämkning på uppkomna kostnader/fakturor sedan november 2018 
och fram till dess att en ny överenskommelse träffats alternativt löpt ut. 
 
En ny ekonomisk genomsnittmodell har tagits fram i samverkan mellan region Halland och 
Hallands kommuner. Modellen speglar en tydlig vilja att arbeta för att minska antalet dagar på 
sjukhus, vilket är bättre både för invånarna och ekonomin för kommunerna. 
 
Vald ersättningsmodell avviker ifrån den som återfinns i Lag om samverkan om 
när kommunens ersättningsskyldighet inträder samt hur ersättningsskyldighetens belopp 
bestäms och hur skyldigheten regleras av parterna. Ersättningsmodellen finns beskriven 
i överenskommelsen. 
 
Kommuner som har många betaldagar dvs över riktmärket/månad får även framledes 
betala ersättning. Kommuner som har få betaldagar dvs under riktmärket/månad betalar 
ingen ersättning till regionen. 
  

Handlingar i ärendet 
 §163 KS Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvård 

i Halland 2022-2024 
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 §153 KSAU Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och 
sjukvård i Halland 2022-2024 

 §53 ON Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland 

 §64 ON AU Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland 

 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården 
 Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Halland 2022 - 2024 

Yttrar sig 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C). 
  

Yrkanden  
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§100 

Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun  
(2022 KS0065) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Karl-Yngve Dahlgren (SD) lämnade den 15 januari 2022 in en 
motion angående att återskapa natur i Hylte kommun. I motionen beskrivs vidare hur detta, 
enligt motionärerna, skulle kunna genomföras. I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta följande. 
  
- Att i enlighet med ovanstående, undersöka möjligheten att genomföra intentionen med 
motionen. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2022, § 81 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast den 3 oktober 2022. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret, som föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå motionen med anledning av att förslaget anses för resurskrävande. 
  
För att kunna skapa eller återskapa natur som slåtterängar, krävs det flera år av rätt brukande 
av marken. Om bidrag söks och fås, är det osäkert om dessa bidrag även kan fås i framtiden, 
och det riskerar därmed inte bli den kontinuitet av framtida bidrag som krävs. De aktuella 
föreningar som finns har jobb med skötseln av sin egen ängsmark. Om trädgårdsskolor, andra 
skolor, kommunala projekt med arbetsförmedlingen, andra kommunala projekt, studiecirklar 
för allmänheten eller t.ex. att den lokala avdelningen av Naturskyddsföreningen engageras, 
blir det mycket arbete som läggs ner under några år för att arbeta fram ängsmarken. Därefter 
är tyvärr risken stor att intresset falnar när eldsjälar faller från, och den blivande ängsmarkens 
skötsel inte längre känns lika intressant och spännande. För att kunna skapa en ängsmark som 
varar, krävs lång kontinuitet av skötsel, och bedömningen är att den som har störst möjlighet 
att få denna kontinuitet, är Hylte kommuns egen driftenhet Park och Gata. 
  
Park och Gata har dock inte rätt resurser för att kunna utföra denna skötsel, som tillräckligt 
med personal för att manuellt slå markerna med lie och/eller röjsåg med gräskniv och därefter 
samla upp det slagna gräset/örterna, alternativt den typ av maskiner för att kunna utföra 
skötseln maskinellt. Slutsatsen blir att möjligheterna för att genomföra intentionen med 
motionen, inte finns. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-22, § 52, att föreslå avslag på motionen. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §160 KS Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 §150 KSAU Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 §52 SBN Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 §81 KSAU Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun - på remiss 
 §20 KF Inkomna motioner 2022-02-17 
 Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 

Yttrar sig 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Malin Thydén-Kärrman (S). 
  
  

Yrkanden 
 Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§101 

Svar på motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter  
(2021 KS0375) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att-satsen: 

 Att samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av säkerheten för 
oskyddade trafikanter inom samtliga tätorter i kommunen, exempelvis övergångar, 
övergångsställen och belysning. 

  
Samt att avslå att-satsen: 

 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i 
motionen. Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för att 
Trafikverket åtgärdar bristerna. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade den 21 oktober 2021 in en motion där de 
uppmärksammar ett antal platser där de anser att trafiksäkerheten behöver höjas, därefter 
föreslår de följande: 
  

 Att samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av säkerheten för 
oskyddade trafikanter inom samtliga tätorter i kommunen, exempelvis 
övergångar, övergångsställen och belysning. 

 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i 
motionen. Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för 
att Trafikverket åtgärdar bristerna. 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2022, § 53, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
den 22 juni 2022, § 53, att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen med 
hänsyn till att förslaget anses alltför resurskrävande. Kommunen önskar dock en fortsatt 
dialog med medborgarna och välkomnar goda idéer vad gäller specifika platser som upplevs 
som osäkra och otrygga. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
  

Handlingar i ärendet 
 §161 KS Svar på motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
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 §151 KSAU Svar på motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att stärka trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter 
 §53 SBN Svar på motion om stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion angående att stärka trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter 
 §53 KSAU Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter - på remiss 
 §150 KF Inkomna motioner 2021-10-21 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att stärka trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter - på remiss 
 Motion - Stärk trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla att-satsen: 

 Att samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av säkerheten för 
oskyddade trafikanter inom samtliga tätorter i kommunen, exempelvis övergångar, 
övergångsställen och belysning. 

  
Samt att avslå att-satsen: 

 Att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag åtgärdar de bristerna som nämns i 
motionen. Alternativt i de fall det är Trafikverkets ansvar med kraft verka för att 
Trafikverket åtgärdar bristerna. 

 

Yttrar sig 
Anna Roos (C). 
  
  

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

Paragrafen är justerad 
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§102 

Inkomna interpellationer  
(2022 KS0012) 

Beskrivning av ärendet 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§103 

Inkomna motioner  
(2022 KS0013) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionerna och skickar dem till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har två motioner inkommit: 
  

 Motion gällande renhållningstaxor 
 Motion - Frigör gamla Realtomten 

Handlingar i ärendet 
 Motion gällande renhållningstaxor 
 Motion gällande renhållningstaxor - bilaga 
 Motion - Frigör Gamla Realtomten 

Paragrafen är justerad 
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§104 

Avsägelser  
(2022 KS0014) 

Beskrivning av ärendet 
Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§105 

Fyllnadsval  
(2022 KS0015) 

Beskrivning av ärendet 
Inga fyllnadsval behöver göras vid dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§106 

Anmälan av gruppledare  
(2022 KS0341) 

Beskrivning av ärendet 
Följande personer anmäls som gruppledare för mandatperioden 2022-2026: 
  

 För Socialdemokraterna Hanna Kjellin (S) 
 För Centerpartiet Anna Roos (C) 
 För Sverigedemokraterna Stina Isaksson (SD) 
 För Kristdemokraterna Aurore Hempel (KD) 
 För Kommunens väl Tommy Edenholm (KV) 
 För Vänsterpartiet Lisa Mogren (V) 
 För Moderaterna Bo Gunnar Åkesson (M) 
 För Liberalerna Fredrik Engberg (L).  

Yttrar sig 
Malin Thydén-Kärrman (S), Håkan Bengtsson (C), Stina Isaksson (SD), Torbjörn 
Alexandersson (KD), Lirim Mazreku (KV), Peter Eriksson (V), Thomas Flystam (M), Linda 
Svensson (L).  
 

Paragrafen är justerad 
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§107 

Övriga ärenden  
(2022 KS0016) 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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