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Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Lennart Ohlsson (C) (1:e vice ordförande), 
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(KV), Marie Blomqvist (C), Birgitta Årzen (S), Ewa Gunnarsson (SD), Krister 
Mattsson (S), Johnny Winther (SD), Tobias Tillkvist (M), Ann-Christin 
Wendpaap (S), Fredrik Arturson (S), Maria Hedin (S), Per Henriksson (C), 
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Tommy Edenholm (KV), Roger Andersson (S), Mats Gustavsson (SD), John 
Åsberg Davidsson (C), Ingemar Lund (S), Ida Andersson (V), Suzana Wiman 
(SD), Jane Hardt (SD), Paula Westman (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Magdalena Barkström (C) 

Birgitta Åkesson (C) 
Nina Larsson (S) 
Gunnel Johansson (S) 
Alma Bågefalk (V) 
Lars-Göran Möller (SD) 
Jens Bäckman (SD) 
Anders Bertilsson (KD) 

  
Övriga närvarande Ingemar Steneteg (C) (Ordförande revisionen) 

Bo Brandt Nielsen (M) (Revisor) 
  
Utses att justera Krister Mattsson (S) 

Torbjörn Alexandersson (KD) 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-11-22    
  
Protokollet omfattar §§109-128 
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ÄRENDELISTA 
§109 Val av justerare 

§110 Godkännande av ärendelista 

§111 Meddelanden 

§112 Information från revisorerna 

§113 Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun - Beslut om skattesats 
2023 

§114 Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 

§115 Milersättning för röstmottagare 

§116 Revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst - Samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen 

§117 Politisk plattform för 2022-2026 

§118 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 

§119 Annonsering kommunfullmäktige 2023 

§120 Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 

§121 Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 
kommun 

§122 Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande kanter längs 
nyasfalterad GC-väg Hyltebruk-Skärshult 

§123 Inkomna interpellationer 

§124 Inkomna motioner 

§125 Avsägelse - Ersättare i kommunfullmäktige 

§126 Avsägelse - Ersättare i kommunfullmäktige 

§127 Fyllnadsval 

§128 Övriga ärenden 
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§109 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Krister Mattsson (S) och Torbjörn Alexandersson (KD) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
  
Mötet ajourneras efter ärendet för ombudsval till Sveriges Kommuners och Regioners 
kongress.  
 

Paragrafen är justerad 
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§110 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§111 

Meddelanden  
(2022 KS0009) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet.  

Handlingar i ärendet 
 Granskning av delårsbokslut 2022 - Ernst & Young 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S).  
 

Paragrafen är justerad 
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§112 

Information från revisorerna  
(2022 KS0011) 

Beskrivning av ärendet 
Revisionens ordförande, Ingemar Steneteg (C), föredrar revisionens pågående arbete 
med granskning av kommunens anläggningstillgångar och av huruvida kommunstyrelsen har 
en tillfredställande kontroll över dessa med tydliga register och rutiner. 
Paragrafen är justerad 
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§113 

Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun - 
Beslut om skattesats 2023  
(2022 KS0004) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen skall vara oförändrad, 21,45 %, 
för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen 
för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska Kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november. 
  
Budgeten ska därefter fastställas i december före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det.  
  
Skattesatsen 2022 uppgick till 21,45 kronor. 
  

Handlingar i ärendet 
 §185 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun - Beslut om 

skattesats 2023 
 §172 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun - Beslut 

om skattesats 2023 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om skattesats 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den kommunala 
skattesatsen skall vara oförändrad, 21,45 %, för 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§114 

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023  
(2021 KS0094) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av partistöd för 2021.  
  
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd 2023. För 
Kristdemokraterna är det under förutsättning att partiet lämnar in de handlingar som ska 
lämnas in i enlighet med riktlinjen för partistöd. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjen 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. 
  
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
alla partier har lämnat in redovisningar som uppfyller kraven på redovisning som finns i 
riktlinjen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 
samtliga partier ska få partistöd 2023. 
  
Kristdemokraterna har fått mandat i kommunfullmäktige. Enligt riktlinjen för partistöd ska 
nya partier i kommunfullmäktige lämna in ett antal handlingar för att partistödet ska betalas 
ut. Kommunledningskontoret föreslår att partistödet ska betalas ut till Kristdemokraterna 
under förutsättning att partiet lämnar in dessa handlingar.  

Handlingar i ärendet 
 §186 KS Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 
 §173 KSAU Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 
 Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 
 Sammanställning redovisning partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ta del av redovisningen av 
partistöd för 2021.  
  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2023. För Kristdemokraterna är det under förutsättning att partiet lämnar in de 
handlingar som ska lämnas in i enlighet med riktlinjen för partistöd. 
 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten 
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Paragrafen är justerad 
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§115 

Milersättning för röstmottagare  
(2022 KS0285) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att milersättning för röstmottagare ska betalas ut i enlighet med 
kommunens ersättningsreglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om vilka arvoden som ska gälla för de som arbetar som 
röstmottagare under de allmänna valen 2022.  
  
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att frågan om milersättning inte var uppe för 
diskussion när frågan om arvoden hanterades av valnämnden och senare kommunfullmäktige. 
Tidigare val har röstmottagare fått milersättning i enlighet med kommunens 
ersättningsreglemente.  
  
Kommunledningskontoret har försökt bemanna valdistrikten och förtidsröstningslokalerna 
med personer som bor nära dem, men det har varit svårt att lyckas i alla fallen. Därför har 
vissa röstmottagare fått en placering lite längre ifrån sin bostad än andra.  
  
Om tidigare röstmottagare är vana vid att få milersättning kan det upplevas som en försämring 
att inte få det den här gången. Kommunledningskontoret föreslår därför att valnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning ska betalas ut i enlighet med 
kommunens ersättningsreglemente.  
  
Eftersom kommunfullmäktige sammanträder efter valdagen kommer den eventuella 
milersättningen betalas senare än det vanliga arvodet.  

Handlingar i ärendet 
 §187 KS Milersättning för röstmottagare 
 §174 KSAU Milersättning för röstmottagare 
 §39 VN Milersättning för röstmottagare 
 Tjänsteskrivelse Milersättning för röstmottagare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning för röstmottagare 
ska betalas ut i enlighet med kommunens ersättningsreglemente. 
 

Paragrafen är justerad 
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§116 

Revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst - 
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen  
(2022 KS0314) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har uppmärksammat att det behövs göras ändringar i 
kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Sedan en tid tillbaka 
hanteras kollektivtrafikfrågorna i Hylte kommun av kommunstyrelsen. Anledningen till detta 
är att kollektivtrafik, dit färdtjänst ingår, är av strategisk betydelse för kommunen. Redan i 
samband med Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 överfördes medel från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för detta ändamål. Däremot har det inte 
skett någon ändring i nämndernas respektive reglementen. 
 
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente finns följande skrivelse (s. 2): 

 Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och 
Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). 

Den ska strykas och istället skrivas in i kommunstyrelsens reglemente. 
 
  
De föreslagna revideringarna finns markerade i bilagda förslag till reglementen. 

Handlingar i ärendet 
 §188 KS Revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst - 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
 §175 KSAU Revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst - 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente gällande färdtjänst - från SBN till KS 
 §74 SBN Revidering av reglemente färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente färdtjänst 
 Reglemente för kommunstyrelsen FÖRSLAG 
 Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering 
av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bifogat förslag. 
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Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§117 

Politisk plattform för 2022-2026  
(2022 KS0345) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Framtid Hylte 3 och För Hyltes bästas politiska plattform för 2022 
- 2026. 

Beskrivning av ärendet 
De fyra målområdena är en övergripande inriktning för Hyltes kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022-2026. De politiska beslut som fattas under mandatperioden ska gå i takt 
med målområdena samt samordnas med budgetprocessen. 
  
Efter kommunfullmäktiges beslut ska målområdena konkretiseras genom politiska 
diskussioner samt sammankoppling med redan fattade beslut. 
  
ETT EXPANSIVT OCH ATTRAKTIVT HYLTE 
1000 nya jobb till 2030 
Hylte kommun ska vara en plats för utveckling och tillväxt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Välfärden är en viktig del av samhällets utveckling och tryggheten ska stå i fokus. 
  
MÅLOMRÅDE - Utveckling och tillväxt 

 Strategisk bostadsförsörjning 
 Attraktiv utemiljö 
 Företagsetableringar 
 Kompetensförsörjning och sysselsättning 
 Verksamhetsmark 

  
MÅLOMRÅDE - Hållbarhet 

 Hylte solenergi 
 Kollektivtrafik 
 Energieffektivisering 
 Matdestination 

  
MÅLOMRÅDE - Välfärd 

 En skola där alla kan lyckas 
 Bättre villkor och arbetsmiljö 
 Social trygghet 
 Bra livskvalitet för kommunens äldre 
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MÅLOMRÅDE - Trygghet 
 Ökad samverkan med polis och övriga myndigheter 
 Civilsamhällets roll i samhället ska stärkas 
 Förebyggande insatser 

  
FRAMTID HYLTE OCH FÖR HYLTES BÄSTA 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §192 KS Politisk plattform för 2022-2026 
 Ett expansivt och attraktiv Hylte 
 Politisk plattform för 2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Framtid Hylte 3 och För 
Hyltes bästas politiska plattform för 2022 - 2026. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Hanna Kjellin (S), Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Thomas Flystam (M), Stina 
Isaksson (SD), Aurore Hempel (KD). 
  
Yrkanden: 
Hanna Kjellin (S), Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Thomas Flystam (M) och 
Aurore Hempel (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§118 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023  
(2022 KS0342) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdatum för 2023: 
24 januari 
7 mars 
2 maj 
13 juni 
12 september 
17 oktober 
14 november 
12 december 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om sammanträdesdatum för 2023. 
Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås att flyttas till tisdagar istället för torsdagar likt 
de flesta övriga kommuner i Halland. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum för 2023 kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdatum för 2023: 
24 januari 
7 mars 
2 maj 
13 juni 
12 september 
17 oktober 
14 november 
12 december 
 

Paragrafen är justerad 
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§119 

Annonsering kommunfullmäktige 2023  
(2022 KS0363) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i 
Hallandsposten under 2023. Annonsen ska innehålla information om datum, klockslag och 
plats för sammanträdena samt information om var handlingar till sammanträdet finns 
tillgängliga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige behöver ta ställning till hur fullmäktiges sammanträden ska annonseras 
under 2023. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige särskilt om i 
vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.  
 
Förslaget innebär en avvikelse mot tidigare års beslut om annonsering som då även innefattat 
ärendelista i annonseringen. Kravet på kungörelse genom ortstidning är sedan tillkomsten av 
2017 års kommunallag borttaget varvid det står fullmäktige fritt att besluta om och hur 
annonsering i ortstidning skall ske. Ärendelistan kommer dock fortsatt att publiceras på 
kommunens digitala anslagstavla, i enlighet med kommunallagens krav.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Annonsering kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i 
Hallandsposten under 2023. Annonsen ska innehålla information om datum, klockslag och 
plats för sammanträdena samt information om var handlingar till sammanträdet finns 
tillgängliga. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Ray Alexén (SD). 
  
Yrkanden: 
Ray Alexén (SD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§120 

Svar på motion angående så kallade "lucktomter"  
(2021 KS0430) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 9 december 2021 in en motion angående ”lucktomter”.  I 
motionen föreslås följande. 

 Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka om intresse finns hos 
kommuninvånarna/grannar att köpa ”lucktomter” i enlighet med motionens lydelse. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2022, § 54, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på motionen. 
  
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret som föreslår avslag på motionen med stöd 
av lagar och andra bestämmelser. 
  

 En detaljplanelagd tomt avsedd för bostäder kan inte bebyggas med annat än 
bostadshus. 

 Vid tecknande av köpekontrakt anges att: Byggnation ska vara påbörjad på 
fastigheten inom två år. Påbörjas inte byggnationen äger kommunen rätt att köpa 
tillbaka tomten utan tillkommande räntor eller värdeökning.  

  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 54, att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
  
Kommunledningskontoret tillägger följande till samhällsbyggnadsnämndens svar. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2022, § 6, att anta Framtid Hyltes 
budgetförslag, steg 2, med tillhörande bilaga och räkenskaper. En del i budgeten är ett paket 
för ökat bostadsbyggande. I paketet konstateras bl.a. att vissa utpekade lucktomter är en 
potential för kommunen att växa. För att stimulera försäljning av dessa framgår av budget en 
sänkning av priset på dessa tomter till 1 kr per kvadratmeter under 2022 och 2023. Köpet 
genomförs när kommunen erhållit köpeskilling samt när bottenplatta eller likvärdig 
grundlösning är färdigställd. 
  
Ändrade förutsättningar för köp av lucktomter på det sätt som föreslås i motionen kommer 
inte bidra till ökat bostadsbyggande i kommunen. 
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Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut och 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
  

Handlingar i ärendet 
 §189 KS Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 
 §176 KSAU Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 
 §54 SBN Svar på motion om så kallade "lucktomter" 
 Tjänsteskrivelse SBN - Svar på motion angående så kallade "lucktomter" 
 §54 KSAU Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående så kallade "lucktomter" - på remiss 
 §181 KF Inkomna motioner 2021-12-09 
 Motion angående så kallade "lucktomter" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

  
Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Malin Thydén Kärrman (S). 
  
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
  
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 
motionen. 
  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 
motionen mot Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande. 
 
Ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Votering begärs och verkställs. De som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 
röstar JA, de som röstar enligt Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande röstar NEJ. Med 
röstsiffrorna 31 JA och 10 NEJ finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit motionen. 
  
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Maj Brodin Johansson (SD), Mikael Ingvarsson (SD), Paula Westman 
(SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Suzana Wiman (SD), Jane Hardt (SD), 
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Ray Alexén (SD) och Mats Gustavsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons 
(SD) bifallsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §120 
Ärende: Svar på motion angående så kallade "lucktomter",  2021 KS0430 
 
Omröstningslista(or) 
§120 - Motion lucktomter - Bifall/Avslag 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Lennart Ohlsson (C), 1:e vice ordförande X   
Ray Alexen (SD), 2:e vice ordförande  X  
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Hanna Kjellin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Maj Brodin Johansson (SD), ledamot  X  
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Torbjörn Alexandersson (KD), ledamot X   
Thomas Flystam (M), ledamot X   
Fredrik Engberg (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Marie Blomqvist (C), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Krister Mattsson (S), ledamot X   
Johnny Winther (SD), ledamot  X  
Tobias Tillkvist (M), ledamot X   
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X   
Fredrik Arturson (S), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Per Henriksson (C), ledamot X   
Dorothea Nilsson (M), ledamot X   
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X   
Aurore Hempel (KD), ledamot X   
Petter Eriksson (V), ledamot X   
Zofia Sarna (S), ledamot X   
Niclas Erlandsson (C), ledamot X   
Linda Svensson (L), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Mats Gustavsson (SD), ledamot  X  
John Åsberg Davidsson (C), ersättare X   
Ingemar Lund (S), ersättare X   
Ida Andersson (V), ersättare X   
Suzana Wiman (SD), ersättare  X  

21 (31)



 Omröstningslista 
 Mötesdatum 
 2022-11-15  
  

Kommunfullmäktige    
 

Jane Hardt (SD), ersättare  X  
Paula Westman (SD), ersättare  X  
Resultat 31 10 0 
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§121 

Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande 
inom omsorgen i Hylte kommun  
(2022 KS0189) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) lämnade den 19 april 2022 in en motion 
angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun. 
Motionärerna föreslår följande: 
  

 Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till att använda sig av 
djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2022, § 120, att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Omsorgsnämnden har givit omsorgskontoret i uppgift att utreda motionen. Omsorgskontoret 
framhåller att det redan idag finns möjlighet att använda djur inom omsorgen och denna 
möjlighet tillämpas redan i viss mån. Precis som motionen påpekar finns många goda effekter 
av kontakt med djur. När det finns möjlighet utifrån både djurs, boendes och medarbetares 
perspektiv ska möjlighet till sådan kontakt uppmuntras. 
  
Omsorgsnämnden beslutade 22 september 2022, § 63, att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att motionen ska anses besvarad i enlighet med omsorgskontorets ärendebeskrivning. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till omsorgsnämndens förslag till beslut och 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen anses 
besvarad. 

Handlingar i ärendet 
 §190 KS Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 

omsorgen i Hylte kommun 
 §177 KSAU Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 

omsorgen i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande 

inom omsorgen i Hylte kommun 
 §63 ON Svar på motion att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i 

Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse ON - Svar på motion angående att använda djur för ökat 

välbefinnande  inom omsorgen 
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 Ärendebeskrivning ON - Svar på motion angående att använda djur för ökat 
välbefinnande inom omsorgen 

 §120 KSAU Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen 
i Hylte kommun - på remiss 

 Tjänsteskrivelse - Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 
omsorgen i Hylte kommun - på remiss 

 §41 KF Inkomna motioner 2022-05-05 
 Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 

kommun 

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

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD). 
  
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§122 

Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
gällande kanter längs nyasfalterad GC-väg Hyltebruk-Skärshult  
(2022 KS0283) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad.  

Handlingar i ärendet 
 Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande kanter 

längs nyasfalterad väg Hyltebruk-Skärshult 
 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande kanter längs 

nyasfalterad väg Hyltebruk- Skärshult 
  
Yttrar sig i ärendet: 
Lennart Ohlsson (C). 
 

Paragrafen är justerad 
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§123 

Inkomna interpellationer  
(2022 KS0012) 

Beskrivning av ärendet 
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.  
Paragrafen är justerad 
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§124 

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.  

Handlingar i ärendet 
 Motion syskonförtur 
 Motion angående en motorgård för ungdomar 

Paragrafen är justerad 
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§125 

Avsägelse - Ersättare i kommunfullmäktige  
(2022 KS0014) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Gunnel Johansson (S) från sitt uppdrag i 
kommunfullmäktige samt skickar in avsägelsen till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.  

Beskrivning av ärendet 
Gunnel Johansson (S) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse - Ersättare kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Hallands län.  
 

Paragrafen är justerad 
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§126 

Avsägelse - Ersättare i kommunfullmäktige  
(2022 KS0014) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Lars Sundberg (S) från sitt uppdrag i 
kommunfullmäktige samt skickar in avsägelsen till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.  

Beskrivning av ärendet 
Lars Sundberg (S) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse - Ersättare kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Hallands län. 
 

Paragrafen är justerad 
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§127 

Fyllnadsval  
(2022 KS0015) 

Beskrivning av ärendet 
Inga fyllnadsval behöver göras vid dagens sammanträde.  
Paragrafen är justerad 
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§128 

Övriga ärenden  
(2022 KS0016) 

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