MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-10

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum kl. 14:00-18:05

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S) (digitalt), Stina Isaksson
(SD) (digitalt), Anna Roos (C) (digitalt), Maria Hedin (S) (digitalt), Bo-Gunnar
Åkesson (M) (digitalt), Kerstin Alexén (SD) (digitalt), Malin Thydén-Kärrman
(S) (digitalt), Andreas Algerbo (C) (digitalt) §§150-168, Krister Mattsson (S)
(vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (digitalt), Lirim Mazreku (KV)
(digitalt), Birgitta Årzen (S) (digitalt), Rolf Näslund (M) (digitalt), Malin Svan
(C) (digitalt), Lisa Mogren (V) (digitalt), Abdiasiis Dahir (S) (digitalt), Maria
Johansson Arnström (S) (digitalt), Martina Philip Carlsson (C) (digitalt), Johan
Fahlen (S), Martin Isaksson (SD) (digitalt), Ann-Christin Wendpaap (S)
(digitalt), Christer Johansson (M) (digitalt), Ewa Gunnarsson (SD) (digitalt),
Lennart Ohlsson (C) (digitalt), Gunnel Johansson (S) (digitalt), Åsa Engberg (L)
(digitalt), Johnny Winther (SD) (digitalt), Roger Andersson (S) (digitalt), Tommy
Edenholm (KV) (digitalt), Håkan Bengtsson (C) (digitalt), Desirée Hultberg (M)
(2:e vice ordförande) (digitalt), Lars Sundberg (S) (digitalt), Lennart Erlandsson
(C) (digitalt) §§145-149, Mustafe Yuusuf (S) (digitalt), Fredrik Arturson (S)
(digitalt), Julia Kabell (V) (digitalt), Bjarne Gunnarsson (SD) (digitalt), Malin
Hedenberg (SD) (digitalt), Bengt Svensson (C) (digitalt), Anna Larsson (S)
(digitalt)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Lisa Mogren (V)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§145-168

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Lisa Mogren (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2020-12-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
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Datum för anslags
nedtagande

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

Utdragsbestyrkande
1 / 41

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-10

sid 2

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
2 / 41

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-10

Kommunfullmäktige

ÄRENDELISTA
§145

Val av justerare

§146

Godkännande av ärendelista

§147

Meddelanden

§148

Information Revisorerna

§149

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun

§150

Återredovisning motioner

§151

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

§152

Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader

§153

Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT
resurser

§154

Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet

§155

Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020

§156

Kapitalinsats till Kommuninvest

§157

Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserven (RUR)

§158

Redovisning av partistöd 2019

§159

Avräkning barn- och elevantal 2020

§160

Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd

§161

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga
som riskerar giftemål

§162

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar

§163

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av
Forum

§164

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i
Gästabudsparken i Torup

§165

Inkomna motioner

§166

Avsägelse - omsorgsnämnden, omsorgsnämndens arbetsutskott, folkhälsorådet samt
pensionärsrådet

§167

Fyllnadsval - ledamot omsorgsnämnden

§168

Övriga ärenden
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§145

Val av justerare
(2020 KS0008)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§146

Godkännande av ärendelista
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan med följande ändringar:
- Ärende 17 om nyckeltal utgår
- Interpellation om fontänen i Torup läggs till i ärendelistan som ärende 21
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§147

Meddelanden
(2020 KS0007)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

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

Handlingar i ärendet










Revisionens bedömning av delårsrapport
SD Hylte budget 2021
REP 2021-2024 - investeringar Sverigedemokraterna
Beslut om efterträdarval - ersättare kommunens väl
Beslut om efterträdarval - ersättare socialdemokraterna
Dom överklagat beslut Översiktsplan Hylte kommun
C och M i Samverkan REP 2021-2024
C och M REP 2021-2024 - räkenskaper
REP 2021-2024 - investeringar C och M

Paragrafen är justerad
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§148

Information Revisorerna
(2020 KS0016)
Ingen information från revisorerna vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§149

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
(2019 KS0514)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar
och taxor) och punkterna i kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande textändring:
Text VA taxa
§15
a) En avgift per år och varje påbörjad m2 tomtyta för allmän platsmark
Text VA taxebilaga
Allmän platsmark. Enligt taxan §15
a) En avgift per år och varje påbörjad m2 tomtyta för allmän platsmark
Revisionens budgetram fastställs till 1 068 000 kr 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 20212024.
Kommunledningskontoret har föreslagit följande till kommunfullmäktige i sin
tjänsteskrivelse:
- att fastställa befolkningsprognosen åren 2021-2024 som ligger till grund för skatteprognosen
till 10 700 invånare
- att ny/förändrad verksamhet finansieras inom respektive nämnds budgetram
- att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under 2021 ska användas för effektiviseringar
samt förstärka resultatet
- att fastställa skattesatsen till 21,45 kronor per skattekrona avseende år 2021
- att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2021 samt plan för 2022-2024
- att godkänna framlagt förslag till balansbudget för åren 2021-2024
- att godkänna framlagt förslag till räkenskaper för åren 2021-2024
- att godkänna framlagt förslag om nya eller förändrade taxor inför 2021
- att fastställa förändringen av eget kapital för 2021 till xx tkr
- att anta flerårsplan 2022-2024 med finansiell inriktning med resultat om minst 1 % per år
exklusive VA
- att befria kultur- och folkhälsonämnden för det ekonomiska resultat som uppstår under år
2021 avseende ekonomiskt bistånd
- att fastställa budgetramen för ekonomiskt bistånd till 16 900 000 kr avseende år 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade om skattesatsen vid sitt sammanträde 19 november 2020.

Handlingar i ärendet







































§187 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
BUDGETFÖRSLAG 2021 FRAMTID HYLTE 2.0
REP 2021-2024 - investeringar Framtid Hylte 2.0
REP 2021-2024 - räkenskaper Framtid Hylte 2.0
Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2021
Förslag från KF-presidium om revisionens budget
Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024
§155 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
REP 2021-2024 inför beredning
Tidigare beslut
Prioriteringar drift
Barn- och ungdomsnämndens analyser
Kultur- och folkhälsonämndens analyser
Samhällsbyggnadsnämndens analyser
Omsorgsnämndens analys
§95 KF Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader
§54 KS Projekt förfallna hus
§26 TU Teknisk yrkesutbildning inom vuxenutbildningen
Ansökan om kommunal medfinansiering Bonadsmuseum i Unnaryd
Kultur- och hälsonämndens förslag på ändrad taxa
Förslag VA-taxa 2021 inkl. belopp
Förslag renhållningstaxa 2021
Förslag Plan- och byggtaxa 2021
Förslag taxa arrende - andra nyttjanderätter 2021
Miljötaxa inkl. bilagor
Förslag Felparkeringsavgifter 2021
Jämförelser taxor samhällsbyggnadsnämnden
Förslag Taxebestämmelser och taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
samt tillsyn
Förslag avgifter för räddningstjänstens tjänster av servicekaraktär
Beslutad investeringsplan 2021-2023
Prioriteringar investeringar
Samhällsbyggnadsnämndens behov av investeringar
Barn- och ungdomsnämndens behov av investeringar
Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbehov
Barn- och ungdomsnämndens KF-nyckeltal
SD Hylte budget 2021
REP 2021-2024 - investeringar Sverigedemokraterna
C och M i Samverkan REP 2021-2024
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C och M REP 2021-2024 - räkenskaper
REP 2021-2024 - investeringar C och M

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
- anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar
och taxor) och punkterna i kommunledningskontorets förslag till beslut

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Malin
Svan (C), Gunnel Johansson (S), Birgitta Årzén (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson
(SD), Tommy Edenholm (KV), Ann-Christine Wendpaap (S), Lisa Mogren (V), Lennart
Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C)
Yrkande
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Lisa Mogren (V), Malin Thydén-Kärrman (S), Gunnel
Johansson (S), Birgitta Årzén (S), Tommy Edenholm (KV), Ann-Christine Wendpaap (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Roos (C) yrkar bifall till C + M i samverkans budgetförslag.
Malin Svan (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C) yrkar
bifall till Anna Roos yrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Malin Svan (C) yrkar:
- På grund av Covid 19 pausas fri kollektivtrafik under våren och samhällsbyggnadsnämnden
får i uppdrag att ompröva beslutet till sommaren.
- 1 miljon flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till barn- och ungdomsnämnden som har
stora utmaningar i att klara sin verksamhet inom budgetram med flera pågående
investeringsprojekt igång under 2021.
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M) yrkar bifall
till Malin Svans yrkande.
Tommy Edenholm (KV), Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Malin Svans yrkande.
Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar om följande textändring:
Text VA taxa
§15
a) En avgift per år och varje påbörjad m2 tomtyta för allmän platsmark

Justerandes sign
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Text VA taxebilaga
Allmän platsmark. Enligt taxan §15
a)
En avgift per år och varje påbörjad m2 tomtyta för allmän platsmark
Micael Arnström (S) som talesperson för kommunfullmäktiges presidium yrkar att
kommunfullmäktige fastställer revisionens budgetram till 1 068 000 kr 2021.
Beslutsgång
Budgetförslag
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, Anna Roos yrkande och Stina
Isakssons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs. Kommunstyrelsens förslag till
beslut utses som huvudförslag. Ordförande ställer Anna Roos yrkande och Stina Isakssons
yrkande mot varandra för att utse motförslag. Omröstning begärs om att utse motförslag och
följande beslutsgång godkänns;
Den som röstar att Anna Roos yrkande ska utses som motförslag röstar JA. Den som röstar att
Stina Isakssons yrkande ska utses som motförslag röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 12 JA-röster. 7-nejröster och 21 som avstod från att rösta finner ordförande
att Anna Roos yrkande har utses som motförslag. Omröstningslista finns som bilaga till
protokollet.
Därefter genomförs huvudomröstningen efter att följande beslutgång godkänns:
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som röstar på Anna
Roos yrkande röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 22 JA-röster, 10 NEJ-röster och 8 som avstod från att rösta finner
ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ändringsyrkande om fri kollektivtrafik
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Svans yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit förslaget. Omröstning begärs och följande
beslutgång godkänns:
Den som avslår Malin Svans yrkande röstar JA. Den som bifaller yrkandet röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 22 JA-röster, 11 NEJ-röster och 7 som avstod från att rösta finner
ordförande att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Revisionen
Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår presidiets förslag om
budgetram för revisionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
Textändring i VA-taxan och dess bilaga

Justerandes sign
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Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Thydén-Kärrmans
yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Reservationer
Lennart Ohlsson (C), Martina Philip Carlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) Anna Roos (C),
Rolf Näslund (M), Desirée Hultberg (M), Lennart Erlandssson (C), Håkan Bengtsson (C),
Malin Svan (C) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.
Stina Isaksson (SD), Martin Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Kerstin Alexén (SD),
Bjarne Gunnarsson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig till
förmån för Stina Isakssons yrkande.
Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C), Martina Philip Carlsson (C), Bo-Gunnar Åkesson
(M), Rolf Näslund (M), Lennart Erlandssson (C), Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till
förmån för Malin Svans ändringsyrkande.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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Omröstningslista: §149
Ärende:

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun, 2019 KS0514

Omröstningslista(or)

Motförslag
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Rolf Näslund (M), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Åsa Engberg (L), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Lars Sundberg (S), ledamot
Lennart Erlandsson (C), ersättare
Mustafe Yuusuf (S), ersättare
Fredrik Arturson (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare
Malin Hedenberg (SD), ersättare
Bengt Svensson (C), ersättare
Anna Larsson (S), ersättare

X

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Resultat

12

7

21

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Rolf Näslund (M), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Åsa Engberg (L), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Lars Sundberg (S), ledamot
Lennart Erlandsson (C), ersättare
Mustafe Yuusuf (S), ersättare
Fredrik Arturson (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare
Malin Hedenberg (SD), ersättare
Bengt Svensson (C), ersättare
Anna Larsson (S), ersättare
Resultat

X
X

Huvudomröstning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22

10

8
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Malin Svans ändringsyrkande
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Rolf Näslund (M), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Åsa Engberg (L), ledamot
Johnny Winther (SD), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Lars Sundberg (S), ledamot
Lennart Erlandsson (C), ersättare
Mustafe Yuusuf (S), ersättare
Fredrik Arturson (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare
Malin Hedenberg (SD), ersättare
Bengt Svensson (C), ersättare
Anna Larsson (S), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22

11

7
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§150

Återredovisning motioner
(2020 KS0169)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen av ej färdigbehandlade motioner.

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

Handlingar i ärendet





§191 KS Återredovisning motioner
§160 KSAU Återredovisning motioner
Tjänsteskrivelse - återredovisning av motioner andra halvåret 2020
Redovisning av motioner - hösten 2020

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

Yttrar sig i ärendet
Håkan Bengtsson (C)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§151

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
(2020 KS0138)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen kring uppdrag från
kommunfullmäktige.

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





§192 KS Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
§161 KSAU Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse - Återredovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2020
Redovisning fullmäktigeuppdrag hösten 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen kring uppdrag från
kommunfullmäktige.
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§152

Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
(2020 KS0068)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
I motion till kommunfullmäktige föreslår Stina Isaksson (SD) att kommunfullmäktige ska
besluta att
Kommunens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Hylte kommun
enligt lag är skyldiga att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där
dessa kostnader ska ingå.
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera
budgetposterna för förvaltningarna under respektive lagparagraf.
Rapporterna ska uppdateras årligen av kommunledningskontoret och levereras till
kommunstyrelsen inför budgetprocessen.
I motionen anges vidare vilka obligatoriska områden som SKR listat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 mars 2020, § 45, gett kommunledningskontoret i
uppdrag att lämna svar på motionen.

I motionens första att-sats föreslås att det ska tas fram en rapport innehållande lagparagrafer
och kostnader. Andra och tredje att-satsen är beroende av att det är möjligt att ta fram denna
rapport.

Kommunledningskontoret kan konstatera att kostnader idag inte redovisas på ett sådant sätt
att det går att fastställa om de hör till den obligatoriska verksamheten eller inte. Vad som ska
ingå i den obligatoriska verksamhetens kostnader kan inte heller fastställas då det sällan i
lagstiftning redovisas en nivå på den obligatoriska verksamheten. Att ta fram en sådan rapport
skulle därför vara tidskrävande och då lagstiftningen inte ge något svar på vilka kostnader
som är kopplade till den obligatoriska verksamheten så skulle rapporten också med
nödvändighet bygga på enskilda osäkra bedömningar.

Kommunledningskontoret förslår därför att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet







§188 KS Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
§157 KSAU Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
Motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
§14 KF Inkomna motioner
§45 KSAU Motion angående att ta fram lagstadgade kostnader - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§153

Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående
sammanslagningen av IT resurser
(2019 KS0529)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utreda sammanslagning av all
kommunal IT- hantering till en central IT-avdelning med övergripande ansvar över all
kommunal IT.
Kommunens IT-digitaliseringsfunktion tillhör ekonomienheten organisatoriskt sedan maj
2020. Ekonomichefen har tillsammans med tjänstepersoner inom funktionen påbörjat ett
planeringsarbete kring prioriterade uppdrag för IT- och digitaliseringsutvecklingen inom
kommunen. I planeringsarbetet ingår även att hitta bättre samarbetsformer med de
tjänstepersoner i olika verksamheter som har IT-relaterade arbetsuppgifter. För tillfället är det
endast är barn- och ungdomskontoret som har en resurs vars arbetsuppgifter mestadels är
inriktade mot IT.
Kommunledningskontoret ser inte någon anledning att utreda sammanslagning av
kommunens IT hantering utan istället möjliggöra det påbörjade arbete för att nå ett bättre
samarbete mellan IT- och digitaliseringsfunktionen och verksamhetskontoren, samt arbeta
med vidare med att utveckla kommunens IT- och digitaliseringsfrågor.

Handlingar i ärendet







§189 KS Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen
av IT resurser
§158 KSAU Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående
sammanslagningen av IT resurser
Tjänsteskrivelse svar på motion avseende sammanslagning av kommunens IT-resurser
Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT resurser
§14 KF Inkomna motioner
§44 KSAU Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT
resurser - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§154

Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet
(2020 KS0069)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att häva övertid- och anställningsstoppet.
Kommunstyrelsen beslutade om övertid- och anställningsstopp vid sitt sammanträde 9 april
2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på svar på motionen vid sitt sammanträde 3 mars 2020. Sen uppdraget gavs har
övertid- och anställningsstoppet hävts av kommunstyrelsen genom två ordförandebeslut av
kommunstyrelsens ordförande. Detta skedde i samband med corona-pandemin. De två
stoppen upphävdes 12 mars 2020 respektive 18 mars 2020.
Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.

Handlingar i ärendet







§190 KS Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet
§159 KSAU Svar på motion angående att häva övertids och anställningsstoppet
Motion angående att häva övertids och anställningsstoppet
§14 KF Inkomna motioner
§41 KSAU Motion angående att häva övertids och anställningsstoppet- på remiss
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att häva övertids- och anställningsstopp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§155

Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
(2020 KS0381)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera nämnderna enligt nedan fördelning för
ökade lönekostnader till följd av ett nytt löneavtal.
- Kommunfullmäktige med 7413 kr
- Kommunstyrelsen med 520 974 kr
- Räddningsnämnden 168 906 kr
- Samhällsbyggnadsnämnden 544 209 kr
- Kultur- och folkhälsonämnden 1 153 880 kr
- Barn- och ungdomsnämnden 2 676 108 kr
- Omsorgsnämnden 2 548 511 kr
Summa: 7 620 000 kr
Tilläggsanslaget finansieras genom att ianspråkta 7 620 000 kr från posten löneavtal i budget
2020.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2020 finns budgeterat 7 620 tkr i finansieringen med benämningen löneavtal.
Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader
till följd av löneavtalsrörelsen 2020.
Centrala löneförhandlingar för 2020 är klara och lokala förhandlingar pågår. Kompensation
för lönepåslag per nämnd är beräknad i relation till budgeterade personalkostnader för 2020. I
beräkningen är taxefinansierade verksamheter exkluderade.

Nämnd
Kompensation
Kommunfullmäktige
7 413 kr
Kommunstyrelsen
520 974 kr
Räddningsnämnden
168 906 kr
Samhällsbyggnadsnämnden
544 209 kr
Kultur- och folkhälsonämnden
1 153 880 kr
Barn- och ungdomsnämnden
2 676 108 kr
Omsorgsnämnden
2 548 511 kr
Summa 7 620 000 kr

Handlingar i ärendet



§214 KS Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av avsatta medel i finansieringen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna enligt nedan
fördelning för ökade lönekostnader till följd av ett nytt löneavtal.
- Kommunfullmäktige med 7413 kr
- Kommunstyrelsen med 520 974 kr
- Räddningsnämnden 168 906 kr
- Samhällsbyggnadsnämnden 544 209 kr
- Kultur- och folkhälsonämnden 1 153 880 kr
- Barn- och ungdomsnämnden 2 676 108 kr
- Omsorgsnämnden 2 548 511 kr
Summa: 7 620 000 kr
Kommunstyrelsen föreslår att tilläggsanslaget finansieras genom att ianspråkta 7 620 000 kr
från posten löneavtal i budget 2020.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
23 / 41

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-10

Kommunfullmäktige

§156

Kapitalinsats till Kommuninvest
(2020 KS0360)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomiska förening till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt belopp om 1 300 kr/invånare år 2024.

Beskrivning av ärendet
I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomiska förening förlagslån från de kommuner
och regioner som var medlemmar. Förlagslånet motsvarade 1 miljard kronor. Syftet med
förlagslånet var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan
på att kapitalet genom medlemsinsatser skulle öka till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen
Genom regeländringar får det befintliga fölagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitalisering av Kommuninvest. Förlagslånen kommer därför att återbetalas
till medlemmarna. För Hylte kommun innebär detta att 9 250 200 kr återbetalas.
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest
Ekonomiska förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och
Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i
Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med
nuvarande antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests
egen utlåningsprognos och ett antagande om en successiv ökning av antalet medlemmar, så
har Kommuninvestkoncernen behov att öka sitt kapital.
Finansinspektionen har i skrivelse till Kommuninvest bedömt att Kommuninvestkoncernen
och Bolaget fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet
och inspektionen bedömer att Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett
kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Förslaget som beslutades av föreningsstämman innebär att kommunernas insatskapital ökar
från 900 till 1300 kronor per invånare och att beslutet att öka insatskapitalet hos
medlemskommunen kopplas till en trappa som ska vara uppnådd i slutet av 2024. Med
nuvarande prognoser är bedömningen att insatstrappan ökar enligt nedan:
Insatskapital År

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024
Förslaget bygger på nuvarande prognoser om utlåningstillväxt. Om tillväxten inte ökar i den
omfattning som prognosticerats så har föreningsstyrelsen mandat att besluta om lägre
insatsnivåer om det visar sig att de högre nivåerna på insatskapital inte behövs.
För Hylte kommun innebär detta att ny insatsnivå blir:
- 10 278 000 kr år 2021 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 1 027 800 kr
- 11 305 800 kr år 2022 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 2 055 600 kr
- 12 333 600 kr år 2023 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 3 083 400 kr
- 13 361 400 kr år 2024 dvs en ökning jämfört med år 2020 om 4 111 200 kr

Handlingar i ärendet





§210 KS Kapitalinsats till Kommuninvest
§179 KSAU Kapitalinsats till Kommuninvest
Kapitalinsats till Kommuninvest
Kapitalisering insatser KI

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest
Ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023
och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt belopp om 1 300 kr/invånare år 2024.

Beslutet skickas till
Kommuninvest
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§157

Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserven (RUR)
(2020 KS0361)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade riktlinjer för resultatutjämningsreserven i Hylte
kommun.

Beskrivning av ärendet
I november 2012 kompletterade riksdagen den befintliga lagstiftningen gällande god
ekonomisk hushållning med en möjlighet att under vissa förutsättningar avsätta medel i en
resultatutjämningsreserv. Syftet var att under goda ekonomiska år kunna avsätta del av
resultatet i en reserv för att sedan kunna möta konjunktursvariationer. I oktober 2013
beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i
Hylte kommun.
Vad resultatutjämningsreserv är och syftet med den regleras även de nya lagarna,
kommunallagen (2017:725) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). I
kommunallagen ställs också krav om att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för hantering
av resultatutjämningsreserven.
Lagen är tydlig med minimikrav på vad som får reserveras men inte lika tydlig med hur
reserven får disponeras. Ett krav är dock att balanskravsjusterat resultat är negativt och att
disponering endast får ske upp till ett balanskravsresultat som motsvarar noll.
Syftet med resultatutjämningsreserven är att ge kommunen en möjlighet att undvika tillfälliga
nerdragningar under en konjunkturcykel. Enligt de tidigare riktlinjerna var det enbart möjligt
att använda reserven vikande skatteunderlag i samband men lågkonjunktur. Den möjligheten
kvarstår men i den reviderade riktlinjen ges också möjlighet att använda reserven för åtgärder
som på längre sikt sänker kommunens kostnader vilka förbättrar kommunens möjlighet att
uppnå god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige beslutade om revidering av resultatutjämningsreserven i november 2019
som inte riktigt ligger i nivå med kommunallagens minimikrav. Detta beslut innebär att Hylte
kommun följer kommunallagens minimikrav avseende hantering av
resultatutjämningsreserven.

Handlingar i ärendet





§213 KS Revidering av riktlinjer för resultatutjämningsreserven
§178 KSAU Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserven (RUR)
Revidering av riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Revidering riktlinjer resultatutjämningsreserv 2020 korr 3 nov efter KSAU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för
resultatutjämningsreserven i Hylte kommun.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§158

Redovisning av partistöd 2019
(2019 KS0085)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besluta ta del av redovisningen av partistöd för 2019.
Kommunfullmäktige beslutar samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd 2021.

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 16 juni 2020 att lätta på kraven på
redovisningarna för hur partistödet har använts 2019 med anledning av att flera partier inte
hann ha sina årsmöten innan myndigheternas rekommendationer utifrån Covid19-pandemin
kom. De lättade kraven innebär att partierna behöver lämna verksamhetsberättelsen eller en
skriftlig redovisning som är underskriven av ordförande och kassör. Partierna behöver också
lämna in en skriftlig redovisning från partiets särskilt utsedda granskare av
partistödsanvändningen eller partiets revisor.
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att
alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller de lättade kraven.
Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få
partistöd 2021.

Handlingar i ärendet





§211 KS Redovisning av partistöd 2019
§176 KSAU Redovisning av partistöd 2019
Tjänsteskrivelse Redovisningar partistöd 2019 och utbetalning partistöd 2021
Sammanställning Redovisning partistöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ta del av redovisningen
av partistöd för 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta samtliga partier i fullmäktige ska
få partistöd 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kanslienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§159

Avräkning barn- och elevantal 2020
(2020 KS0362)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte justera barn- och ungdomsnämndens budgetram 2020
baserat på avräkningen avseende förändrat barn- och elevantal 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avstämning av förändrad befolkningsutveckling
innevarande år ska göras.
Avräkningen för vårterminen baseras på befolkningsstatistik från SCB per 2020-03-31 och
höstterminen per 2020-09-30.
Avstämningen för vår- och hösttermin visar en minskning avseende befolkningen i
grundskoleålder och en ökning av barn i förskoleålder jämfört med volymberäkningarna som
gjordes inför REP 2020.
Befolkningen i grundskoleålder var 26 färre i mars och 23 färre i september. Befolkning i
förskoleålder var 48 fler i mars och 36 färre i september. De ekonomiska konsekvenserna vid
justering av budgetramar blir – 2 935 000 kr avseende grundskolan och + 613 000 kr
avseende förskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har gjort genomgripande effektivisering under året och det är
fortsatt viktigt att upprätthålla en god arbetsmiljö för såväl personal och elever/barn i
grundskolan och förskolan. Hylte kommun har erhållit ökade statsbidrag under 2020 för att
tillgodose de konsekvenser som Covid-19 medfört. En justering av barn- och
ungdomsnämndens budgetram 2020 till följd av elevavräkningen medför ytterst få
konsekvenser för den totala ekonomin.

Handlingar i ärendet




§219 KS Avräkning barn- och elevantal 2020
§177 KSAU Avräkning barn- och elevantal 2020
Avräkning barn- och elevantal 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte justera barn- och ungdomsnämndens budgetram 2020
baserat på avräkningen avseende förändrat barn- och elevantal 2020.
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Håkan Bengtsson (C), Rolf Näslund (M)

Justerandes sign
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C) lämnar följande
protokollsanteckning:
När det finns ett regelverk för avräkning av barn- och elevantal bör det användas, både när
antalet ökat och när det minskat. Om regelverket inte fungerar är det bättre att omarbeta det
eller ta bort det än att gång på gång göra avsteg från regelverket.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§160

Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
(2020 KS0364)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000 000 kr. Finansiering
sker via minskning av egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har vid sammanträdet 2020-10-22 §87 beslutat att begära
tilläggsanslag på 6 miljoner till ekonomiskt bistånd. I prognosen efter nio månader uppvisar
kultur- och folkhälsonämnden ett underskott om 10 250 000 kr varav ett underskott inom
ekonomiskt bistånd om 6 000 000 kr.
Av de centrala reserver som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen förfogar över vid
detta datum uppgår kommunfullmäktiges reserv till 1 819 000 kr och för kommunstyrelsen
reserv uppgår till 1 054 000 kr, vilket innebär att varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsens reserver täcker begäran om tilläggsanslag från kultur- och
folkhälsonämnden.
Det budgeterade överskottsmålet (budgeterat eget kapital) för Hylte kommun uppgår till 6 675
000 kr vilket möjliggör ett tilläggsanslag om 6 000 000 kr. I detta fall innebär det ingen
förändring på det redovisade resultatet eftersom det endast är en omfördelning av
budgetanslagen inom Hylte kommun.
Kommunfullmäktige bör dock överväga vikten av det budgeterade överskottsmålet och de
finansiella nyckeltalen i samband med beslutet.
I detta ärende lämnar inte kommunledningskontoret något förslag till beslut.

Handlingar i ärendet








§209 KS Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
§180 KSAU Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
§87 KFN Prognos efter nio månader kultur- och folkhälsonämnden(217148)
Tjänsteskrivelse prognos 2020 KFN efter 9 månader(217149)
Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader kultur- och folkhälsonämnden(217150)
Prognos 2020 KFN efter 9 månader - drift(217151)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå kultur- och folkhälsonämnden 6 000
000 kr. Finansiering sker via minskning av egna kapitalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C)
Protokollsanteckning
Anna Roos (C), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi anser att det i bokslutet ska vara tydligt var underskott uppstår. Från nästa budgetår
föreslås försörjningsstöd att undantas från resultatbalansering, så hade vi kunnat göra redan
nu.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kultur- och folkhälsonämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§161

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål
(2020 KS0336)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål.
I interpellationen ställs följande frågor:
- Har Hylte kommun i dagsläget någon handlingsplan för barn som riskerar att utsättas för
hedersbrott eller tvångsgifte?
- Har Hylte kommun någon koll på om det finns några, samt hur många barnäktenskap och
vilka det rör sig om i kommunen?
- Vilka åtgärder har Hylte kommun vidtagit för att kartlägga och följa upp antalet
barnäktenskap i kommunen, och hur hjälper man dessa barn att komma ut den situationen och
vilket stöd ges de här barnen efteråt?
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skickat in ett svar på interpellationen
till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet




§124 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för
minderåriga som riskerar giftemål
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga
som riskerar giftemål
Svar på interpellation Handlingsplan rörande barn som riskerar att utsättas för
hedersbrott eller tvångsgifte, samt barnäktenskap

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§162

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens bilar
(2020 KS0355)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens bilar.
I interpellationen ställs följande frågor:
- Finns det övervakningskameror vid kommunens bilar?
- Har kommunen i samråd med räddningstjänsten utarbetat en handlingsplan att använda vid
brand i bilar eller laddstation?
- Har man genomfört någon resultatuppföljning avseende vilka miljö- och ekonomivinter som
investeringen i elbilarna/laddhybriderna gett?
- Vet kommunen med all säkerhet att energin som går åt vid laddning enbart kommer från
förnybara källor?
- Hur ser det ut med säkerhetens kring våra laddstationer?
- Då ny forskning pekar på ett annat håll än den gjorde 2008, anser inte kommunen att det
vore på sin plats att uppdatera den liggande energi- och klimatstrategin?

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skickat in ett svar på interpellationen
till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet




§128 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar
Svar på interpellation angående kommunens elbilar

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S)
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§163

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
byggnadsteknisk undersökning av Forum
(2020 KS0378)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens
ordförande för besvarande vid nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Bo-Gunnar Åkesson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
byggnadsteknisk undersökning av Forum.
I interpellationen ställs följande frågor:
- Har en byggnadsteknisk undersökning gjorts av Forum?
- Finns det någon form av protokoll från den undersökningen och var, i så fall, är de
handlingarna?

Handlingar i ärendet


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av
Forum

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§164

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande
fontän i Gästabudsparken i Torup
(2020 KS0404)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande för besvarande vid nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) har lämnat in en interpellation till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande om Gästabudsparken i Torup.
I interpellationen ställs följande frågor:
- Hur länge har fontänen stått på plats i Gästabudsparken i Torup?
- Varför finns det inget framdraget vatten till fontänen i Gästabudsparken i Torup?
- Finns det med i planeringen att dra fram vatten till fontänen i Gästabudsparken i Torup?
Vad är planerade omkostnader för att dra fram vatten till fontänen i Gästabudsparken i Torup?

Handlingar i ärendet


Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i
Gästabudsparken i Torup

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§165

Inkomna motioner
(2020 KS0040)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har det kommit in tre motioner.
Håkan Bengtsson (C) och Rolf Näslund (M) har lämnat in en motion om konkurrensutsättning
av parkskötsel den 18 november 2020.
Håkan Bengtsson (C), Martina Philip Carlsson (C) och Per Andersson (C) har lämnat in en
motion om byggnation i trä, Parkstaden den 18 november 2020.
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion om tillgängliga
badplatser den 8 december 2020.

Handlingar i ärendet




Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel
Motion om byggnation i trä, Parkstaden
Motion - tillgängliga badplatser

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§166

Avsägelse - omsorgsnämnden, omsorgsnämndens arbetsutskott,
folkhälsorådet samt pensionärsrådet
(2020 KS0014)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Kerstin Alexén (SD) från sitt uppdrag
som ledamot i omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kerstin Alexén (SD) har lämnat in en avsägelse för sina uppdrag i omsorgsnämnden,
omsorgsnämndens arbetsutskott, folkhälsorådet samt pensionärsrådet.
Kommunfullmäktige hanterar endast avsägelsen rörande uppdraget i omsorgsnämnden,
eftersom det är omsorgsnämnden som väljer de övriga uppdragen.

Handlingar i ärendet


Avsägelse ON, ONAU, Folkhälsorådet och KPR

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§167

Fyllnadsval - ledamot omsorgsnämnden
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som ledamot i omsorgsnämnden för
resten av mandatperioden:
Monica Grönroos Dehlin (SD)

Beskrivning av ärendet
Kerstin Alexén (SD) har blivit befriad från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige behöver göra ett fyllnadsval.

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§168

Övriga ärenden
(2020 KS0012)

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) vill tacka alla ledamöter i KF för ett gott år och ett gott debattklimat i
kommunfullmäktige. Vill önska presidiet och tjänstepersonerna trevliga fröjdefulla jul- och
nyårshelger.
--------------Micael Arnström (S) önskar Emma Gröndahl lycka till med tjänsten som kommunchef.
---------------Micael Arnström (S) önskar även alla ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år
och att alla tar hand om varandra.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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