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uppsättande 
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nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Forum  kl. 18:30-21:30 
  
Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 

Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin Thydén-
Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), 
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S) §§45-49, §§51-70, Maria Johansson 
Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Martin Isaksson (SD), Ewa 
Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Åsa Engberg (L), 
Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV) §§45-60, §§62-70, Håkan 
Bengtsson (C), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Rune 
Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Bo Larsson 
(M), Lennart Erlandsson (C)  ersätter Malin Svan (C), Per Andersson (C)  ersätter 
Bo Eriksson (C), Per-Yngve Bengtsson (S)  ersätter Hanna Arvidsson (S), Jonny 
Wester (V)  ersätter Lisa Mogren (V), Birgitta Åkesson (C)  ersätter Andreas 
Algerbo (C), Tommy Andersson (S)  ersätter Johan Fahlen (S), Anna Larsson (S)  
ersätter Abdiasiis Dahir (S), Ingrid Johansen (S)  ersätter Ann-Christin 
Wendpaap (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Birgitta Årzen (S) §50 

Tommy Edenholm (KV) §61 
Emma Gröndahl (Kommunchef) 
Julia Jansson (Säkerhetssamordnare) §49 

  
Utses att justera Lennart Ohlsson 

Jonny Wester Bryant 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-06-22    
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Protokollet omfattar §§45-70 
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ÄRENDELISTA 
§45 Val av justerare 

§46 Godkännande av ärendelista 

§47 Meddelanden 

§48 Information från revisorerna 

§49 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun 

§50 Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 

§51 Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 

§52 Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi 

§53 Taxa för länsfärdtjänst 

§54 Ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken 

§55 Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 

§56 Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 

§57 Flytt av ansvar för POSOM 

§58 Införande av visselblåsarfunktion 

§59 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 

§60 Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

§61 Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank 

§62 Svar på motion angående samordnad varudistribution 

§63 Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

§64 Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 

§65 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående målbilden med Forum 

§66 Inkomna interpellationer 

§67 Inkomna motioner 

§68 Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

§69 Fyllnadsval - Ersättare i kommunstyrelsen 

§70 Övriga ärenden 
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§45 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lennart Ohlsson (C) och Jonny Wester (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
Paragrafen är justerad 
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§46 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§47 

Meddelanden  
(2022 KS0009) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och lägger dem till handlingarna. 

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

Handlingar i ärendet 
 Årsredovisning för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i 

Västbo Härad - 2021 
 Svar på tillsynsvägledning miljöbalken, Hylte kommun samhällsbyggnads- och 

tillsynsnämnden 
Paragrafen är justerad 
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§48 

Information från revisorerna  
(2022 KS0011) 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har inget att informera om vid detta sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§49 

Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i 
Hylte kommun  
(2022 KS0214) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot 
förtroendevalda i Hylte kommun. 

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda har en viktig roll i den representativa demokratin som företrädare för 
medborgarna och representanter för sitt parti. Förekomsten av otillåten påverkan, så som hot, 
våld eller trakasserier mot förtroendevalda utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska 
styrelseskicket. Att bli utsatt eller rädslan för att bli utsatt kan leda till att förtroendevalda 
väljer att hoppa av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor, vilket 
utgör ett hot mot den demokratiska processen. 
  
Riktlinjerna utgör ett stöd gällande agerande och åtgärder som bör vidtas av och för 
förtroendevalda som drabbas av olika former av otillåten påverkan.  
  
Riktlinjerna ska granskas och vid behov revideras i slutet av varje mandatperiod. 

Handlingar i ärendet 
 §119 KS Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun 
 §109 KSAU Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun 
 Tjänsteskrivelse - riktlinjer vid otillåten påverkan 
 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer vid otillåten 
påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Malin Thydén Kärrman (S).  
Säkerhetssamordnare Julia Jansson föredrar de föreslagna förändringarna samt bakgrunden.   
Yrkanden: 
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021  
(2022 KS0185) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse för år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2021. 
  
Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 
  
Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl.a. verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre. 

Handlingar i ärendet 
 §96 KS Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 
 §88 KSAU Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021 
 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Halland 2021 
 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet i Halland 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundets styrelse 2021. 
 

Jäv: 
Birgitta Årzén (S) anmäler jäv i egenskap av ersättare i samordningsförbundets styrelse och 
deltar inte i beslutet. 
 

Beslutet skickas till  
Samordningsförbundet 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Gatubelysningspolicy för Hylte kommun  
(2021 KS0182) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” med justeringen att 
punkten Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på privat mark eller längs enskilda 
eller privata vägar (sidan 3) stryks från den föreslagna Gatubelysningspolicyn. 
Kommunfullmäktige upphäver ”Bidragsregler för vägbelysning utanför tätort” beslutade år 
2000 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte 
Kommun” då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2021, § 81, samt den 23 november 
2021, § 94, att skicka policyn på remiss till de kommunala nämnderna, råden, 
bostadsstiftelsen, andra berörda myndigheter, samhällsföreningarna och 
hembygdsföreningarna i kommunen. Remissvaren skulle vara samhällsbyggnadskontoret 
tillhanda senast den 31 januari 2022. 
  
Under remisstiden har det inkommit remissvar från kommunstyrelsen, barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, Trafikverket, Region 
Halland (Lokal nämnd), Kommunala pensionärsrådet, Hylte hembygdsförening samt 
Folkhälsorådet och BRÅ. 
  
Efter genomgång av inkomna remissvar föreslår samhällsbyggnadskontoret mindre 
korrigeringar i policyn vilka är markerade med rött respektive överstruken text i förslag till 
policy. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade emellertid att föreslå kommunfullmäktige att anta 
”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” med justeringen att punkten Kommunen sätter inte 
upp offentlig belysning på privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks 
från den föreslagna Gatubelysningspolicyn, samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning 
utanför tätort” beslutade år 2000. 
  
Kommunledningskontoret ställer sig likväl bakom samhällsbyggnadskontorets ursprungliga 
förslag till beslut om att offentlig belysning inte ska sättas upp på privat mark eller längs 
enskilda eller privata vägar. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att bygga ut och förvalta 
allmän plats, inte privat mark eller kvartersmark. Det är inte heller möjligt för kommunen att 
göra investeringar på annans mark, det skulle strida mot likabehandlingsprincipen. 

Handlingar i ärendet 
 §100 KS Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 
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 §31 TU Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Gatubelysningspolicy Hylte kommun 
 Styrdokument - Gatubelysningspolicy 
 §16 SBN Inkomna remissvar på förslag till Gatubelysningspolicy för Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Gatubelysningspolicy 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Gatubelysningspolicy för 
Hylte kommun” med justeringen att punkten Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på 
privat mark eller längs enskilda eller privata vägar (sidan 3) stryks från den föreslagna 
Gatubelysningspolicyn, samt upphäva ”Bidragsregler för vägbelysning utanför tätort” 
beslutade år 2000 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Håkan Bengtsson (C) 
Yrkanden: 
Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi  
(2022 KS0186) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar en taxa om 3 kronor per kilowattimma för år 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med att betallösning är upphandlad och 
installerad. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges beslut om REP 2022-2025 antogs en ambitionssatsning avseende 
Hylte solenergi. I underlaget beskrivs att ett antal utredningsinsatser ska genomföras. En av 
punkterna i satsningen avser att bygga ut laddinfrastruktur för fordon i hela Hylte kommun.  
  
Kommunledningskontoret har ansökt och blivit beviljade 150 000 kronor i 
klimatinvesteringsstöd av Naturvårdsverket för uppförande av 11 laddningspunkter vid 
befintlig parkeringsplats i anslutning till kommunhuset i Hyltebruk. Kommunen behöver 
utarbeta en lösning för laddning samt smart betalning som pilot för framtida lösningar som är 
applicerbara inom hela kommunen. 
  
För att möjliggöra pilotprojektet med smart betalning behöver kommunfullmäktige besluta 
om en taxa som gäller för betalning av kommande laddningspunkter.  
  
Kommunledningskontoret har undersökt prisbilden för laddning av el-bilar och de kommuner 
som erbjuder möjligheter till laddning uppgår taxan oftast till 3 kr per kilowattimme, vissa har 
taxan 2,50 kr per kilowattimme men då elpriserna har ökat den senare tiden är förslaget att 
Hylte kommun antar 3 kronor per kilowattimme under 2022. 
  
El-priset som Hylte kommun avtalat om för 2022 är 0,97 kr per kilowattimme.  
  
Eftersom Hylte kommun redan tillhandahåller laddstation utan betallösning gäller föreslaget 
pris för samtliga laddstationer när betallösning är upphandlad samt installerad. 
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 §102 KS Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi 
 §35 TU Taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för laddning av el-bilar 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en taxa om 3 kronor per 
kilowattimma för år 2022. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan gäller från och med att betallösning 
är upphandlad och installerad. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Håkan Bengtsson (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD). 
Yrkanden: 
Håkan Bengtsson (C), Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 

14 (56)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§53 

Taxa för länsfärdtjänst  
(2022 KS0187) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en taxa på 25 % på egenavgiften för länsfärdtjänst 
under förutsättning att berörda halländska kommuner beslutar att införa ny zonstruktur för 
särskild kollektivtrafik. 

Beskrivning av ärendet 
Länsfärdtjänsten saknar idag en tydlig zonstruktur. För att åtgärda detta föreslår 
Hallandstrafiken att man i samband med införandet av en ny zonstruktur tillämpar samma 
princip som för övrig särskild kollektivtrafik för att skapa en tydligare zonstruktur för hela 
länsfärdtjänstområdet. Detta förslag skulle innebära en kraftigt reducerad egenavgift för 
resenären och eventuellt i förlängningen öka resandet med länsfärdtjänsten. 
  
Kommunledningskontoret delar Hallandstrafikens förslag om att samma princip tillämpas på 
länsfärdtjänsten som övriga särskilda kollektivtrafiksresor gällande zonberäkning men att en 
taxa på +25 % på egenavgiften för länsfärdtjänst införs i Hylte kommun. Taxan skulle, 
jämfört med dagens egenavgift inom länsfärdtjänst, generellt medföra en marginellt förändrad 
egenavgift för resenären vilket även bibehåller kostnadsneutralitet för Hylte kommun som 
kostnadsbärare.  

Handlingar i ärendet 
 §101 KS Taxa för länsfärdtjänst 
 §34 TU Taxa för länsfärdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för länsfärdtjänst 
 Ny zonstruktur särskild kollektivtrafik - Utredning gällande införande av ny 

zonstruktur inom färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att inför en taxa på 25 % på 
egenavgiften för länsfärdtjänst under förutsättning att berörda halländska kommuner beslutar 
att införa ny zonstruktur för särskild kollektivtrafik. 
 

Beslutet skickas till  
Hallandstrafiken AB 
Region Halland Färdtjänstavdelning 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken  
(2022 KS0181) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken 
(färdtjänst) enligt redovisat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Hallandstrafiken AB har översänt förslag till ny zonstruktur för särskilda kollektivtrafiken för 
beslut. De halländska kommunerna (exkl. Kungsbacka) har överlåtit uppgiften gällande 
färdtjänst till Region Halland som regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
 
Nuvarande zonstruktur regleras genom de riktlinjer som skapades vid överlåtelsen 
som beskriver att ”Grunderna för avgifter bestäms av kommunen enligt SFS 1997:736 §11. 
Taxan ska följa den allmänna kollektivtrafiktaxan. Taxan ska även följa kollektivtrafikens 
tider för dag- och nattaxa.” samt att ”Riktlinjer och tillämpningar ska så långt det är möjligt 
anpassas till kollektivtrafiken.” Hallandstrafiken och Region Halland föreslår således att den 
nya zonstrukturen för den allmänna kollektivtrafiken även ska tillämpas inom färdtjänst, 
länsfärdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
 
Hylte kommun består i det nya förslaget till zonstruktur av en enda zon jämfört med dagens 
fem zoner. Vilket gör att samtliga resor inom kommunen får ett enhetligt pris. För en resenär 
som tidigare reste mellan två och fem zoner innebär det en prissänkning medan den som reser 
inom en zon får ett oförändrat pris.  
  
 
En förändring kräver dock att samtliga kommuner fastställer en ny zonstruktur då två olika 
zonstrukturer inte går att hantera inom regionen. Om någon av de halländska kommunerna 
inte fastställer att en ny zonstruktur ska införas kommer dagens zonstruktur gälla till dess 
annat beslutas. 
  
 
Kommunstyrelsen ställde sig den 16 november 2021 positiv till den nya zonstrukturen för den 
allmänna kollektivtrafiken i Halland, § 229. Kommunledningskontoret delar Hallandstrafiken 
och Region Hallands tolkning av gällande riktlinjer samt konstaterar att den nya zonstrukturen 
blir enklare för resenärerna. 

Handlingar i ärendet 
 §111 KS Förslag till ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken 
 §33 TU Förslag till ny zonstruktur för särskilda kollektivtrafiken 
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 Tjänsteskrivelse - Förslag till ny zonstruktur för särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) 
 Ny zonstruktur särskild kollektivtrafik - Utredning gällande införande av ny 

zonstruktur inom färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ny zonstruktur 
för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) enligt redovisat förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Hallandstrafiken AB 
Region Halland Färdtjänstavdelning 
 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun  
(2022 KS0116) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Hälso- och friskvårdspolicyn. 

Beskrivning av ärendet 
I syfte att Hylte kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare och för att kommunens 
medarbetare skall få förutsättningar att ha ett hälsosamt liv, och därmed främja goda 
arbetsprestationer, har ett förslag till Hälso- och friskvårdspolicy arbetats fram. Policyn har 
tagits fram av personalenheten i samverkan med kommunens hälsoutvecklare. Policyn bygger 
till en del på den förutvarande men har kompletterats med hälsofrågor framförallt ur 
främjandesynvinkel. En omvärldsanalys har också skett. 
 
 
Policyn betonar betydelsen av att ha ett system och rutiner för hälso- och friskvårdfrågor. 
Bl.a. ska sådana frågor vara ett naturligt inslag på arbetsplatsen och i relationen chef – 
medarbetare. Policyn betonar också vikten av att uppmuntra och främja en hälsosam livsstil 
och att en sund balans mellan arbete och fritid. 
 
 
Policyn är det övergripande, styrande dokumentet där arbetsgivaren Hylte kommun slår fast 
vad man står för i dessa frågor. Policyn kommer sedan att kompletteras med mer handfasta 
och anpassade åtgärder och rutiner. 
  
I samband med att policyn behandlats i Central samverkan (Cesam) och Central 
skyddskommitté har förslaget justerats enligt följande: 
  
Under rubriken ”Ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete”, sista meningen samt under rubriken 
”Hälsofrämjande arbete”, andra stycket, första meningen lyfts det in omnämnande av 
”skyddsombud”. 
Under rubriken ”Ansvar” tillförs följande skrivning: ”I arbetsmiljöarbetet har 
skyddskommittén i uppdrag att implementera och följa upp policyns intentioner i 
verksamheterna genom strategier och uppföljningar”. 

Handlingar i ärendet 
 §123 KS Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 
 Förslag - Hälso- och friskvårdspolicy (efter PU 9/5) 
 §18 PU Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - Hälso- och friskvårdspolicy 
 Förslag - Hälso- och Friskvårdspolicy (förändringar gulmarkerade) 
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 §7 PU Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förslag till kommunfullmäktige att anta Hälso- och friskvårdspolicyn 
med de redaktionella ändringarna som diskuterades på personalutskottets sammanträde. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Ronny Löfquist (S) 
Yrkanden: 
Ronny Löfquists (S) yrkar, med ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut, att 
kommunfullmäktige antar Hälso- och friskvårdspolicyn utan beaktande av redaktionella 
ändringsförslag.   
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ronny 
Löfquists (S) ändringsyrkande. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Personalutskottet 
Personalenheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§56 

Taxa för måltider vid dagcentraler m.m.  
(2022 KS0199) 

Beslut 
Kommunfullmäktige reviderar Taxa för måltider vid dagcentraler mm. i enlighet med bifogat 
förslag och med tillägget att individer som har en sjukersättning eller aktivitetsersättning 
tillsvidare på minst 50 procent, ska berättigas samma taxa som personer över 65 år. 
Ersättningen ska styrkas med giltigt intyg från Försäkringskassan.  
Taxeändringen beslutas gälla från och med den 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit, SBN §24 2022-04-27, att taxan för måltider vid 
dagcentraler m.m. revideras så att lunchgäster under 65 år betalar 100 kronor/ portion och vid 
större högtider som jul, påsk, midsommar m.m. betalar de 125 kr/portion. För personer över 
65 år är taxan oförändrad. Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

Handlingar i ärendet 
 §121 KS Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 
 §112 KSAU Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för måltider vid dagcentraler 
 Ärendebeskrivning - Taxa för måltider vid dagcentraler, redovisning av uppdrag 
 Protokollsutdrag SBN 2022-04-27 §24 - Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 
 Tjänsteskrivelse - Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 
 Taxa för måltider vid dagcentraler m.m. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera Taxa för måltider vid dagcentraler 
mm. i enlighet med bifogat förslag och med tillägget att individer som har en sjukersättning 
eller aktivitetsersättning tillsvidare på minst 50 procent, ska berättigas samma taxa som 
personer över 65 år. Ersättningen ska styrkas med giltigt intyg från Försäkringskassan.  
  
Taxeändringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2022. 
 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§57 

Flytt av ansvar för POSOM  
(2022 KS0111) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM-gruppen från barn- och 
ungdomsnämnden. 

 POSOM byter namn till ”Krisstöd”. 
 POSOM:s budget, vilken uppgår till 40 000 kr, flyttas över från barn- och 

ungdomsnämnden till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har under många år haft en POSOM-grupp som syftar till att vara ett stöd för 
kommuninvånaren vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser. POSOM står för 
psykiskt och socialt omhändertagande. 
  
Deltagande i gruppen har varit tjänstepersoner från socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten 
och kommunens omsorgsverksamhet samt representanter från Svenska kyrkan och polisen. 
Ansvaret för POSOM har sedan 2007 legat hos barn-och ungdomsnämnden medan gruppen 
lika länge samordnats av kommunens säkerhetssamordnare. 
  
POSOM har således länge funnits till för att stödja våra kommuninvånare i kris, men under 
2021 beslutade kommunens ledningsgrupp att även det interna krisstödet för kommunens 
anställda ska samordnas med POSOM. Efter detta ingår samtliga kommunens kontor samt 
bostadsstiftelsen Hyltebostäder i gruppen. 
  
Eftersom gruppen nu är kommunövergripande ser kommunledningskontoret det som mer 
lämpligt om Kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM från barn-och 
ungdomsnämnden. För att även få ett mer ändamålsenligt namn som både invånare och 
medarbetare i kris enkelt förstår, föreslås även att POSOM byter namn till ”Krisstöd”. Detta 
är ett namnbyte som flera kommuner i Sverige har genomfört. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-01 §41 att skicka förslaget på flytt av 
ansvaret på remiss till barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 
2022-04-26 §28 att lämna bifall på remissen så att ansvaret för POSOM övertas av 
kommunstyrelsen. 
  

Handlingar i ärendet 
 §122 KS Flytt av ansvar för POSOM 
 §110 KSAU Flytt av ansvar för POSOM 
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 Tjänsteskrivelse - Flytt av ansvar för POSOM-gruppen 
 §28 BUN Remiss Flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden till 

kommunstyrelsen 
 Tjänsteskrivelse - Remiss flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden 
 §41 KSAU Ansvar för POSOM 
 Tjänsteskrivelse - Ansvar för POSOM-gruppen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
  

 kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM-gruppen från barn- och 
ungdomsnämnden. 

  
 POSOM byter namn till ”Krisstöd”. 

  
 POSOM:s budget, vilken uppgår till 40 000 kr, flyttas över från barn- och 

ungdomsnämnden till kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Kommunstyrelsen 
POSOM-gruppen 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Införande av visselblåsarfunktion  
(2022 KS0206) 

Beslut 
Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente genom att listan över 
kommunstyrelsens ansvar i § 8 kompletteras med kommunens visselblåsarfunktion. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 17 juli 2022 ska arbetsgivare med fler än 50 medarbetare ha inrättat en intern 
visselblåsarfunktion för att medarbetare och andra personer som är verksamma hos 
arbetsgivaren ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden. Syftet med en 
visselblåsarfunktion är att organisationen ska få kännedom om allvarliga missförhållanden 
och kunna agera på det.  
  
I Hylte kommun är förslaget att den interna visselblåsarfunktionen ska finnas under 
kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinje som styr 
hur visselblåsarfunktionen ska vara uppbyggd, och vilket mandat den grupp som arbetar med 
visselblåsarfrågor har.  
  
Kommunledningskontoret föreslår också en ändring av kommunstyrelsens reglemente för att 
tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för visselblåsarfunktionen.  

Handlingar i ärendet 
 §118 KS Visselblåsarfunktion 
 §108 KSAU Visselblåsarfunktion 
 Tjänsteskrivelse Visselblåsarfunktion 
 Riktlinje för visselblåsarfunktion 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra kommunstyrelsens reglemente 
genom att listan över kommunstyrelsens ansvar i § 8 kompletteras med kommunens 
visselblåsarfunktion.  
  
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje för visselblåsarfunktion. Riktlinjen träder i kraft 
under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om ändring av kommunstyrelsens 
reglemente. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering av visselblåsarfunktionen ska göras i september 
2023. 
 

Yttrar sig i ärendet: 

24 (56)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C), 
Katrin Karlsson (S).  
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S) och Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
Katrin Karlsson (S) yrkar med tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut att 
utvärderingen skall särskilt titta på om funktionsgruppen har uppfattats som oberoende. Om 
det framkommer att det finns en uppfattning om icke-opartiskhet måste en annan organisation 
utarbetas.  
Bo Gunnar Åkesson (M) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Katrin Karlssons (S) 
tilläggsyrkande.  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Ordförande ställer sedan Katrin Karlssons (S) tilläggsyrkande mot bifall/avslag. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller Katrin Karlssons (S) tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avslår Katrin Karlsson (S) tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att tilläggsyrkandet avslås. 
Votering begärs och verkställs. 
- Den som röstar för att avslå tilläggsyrkandet röstar JA, 
- Den som röstar för att bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ. 
Med röstsiffrorna 23 JA och 13 NEJ finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit 
tilläggsyrkandet.  
Reservationer: 
Katrin Karlsson (S), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), 
Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Bo Gunnar Åkesson 
(M) och Bo Larsson (M) reserverar sig till förmån för Katrin Karlssons (S) tilläggsyrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Funktionsgruppen för visselblåsarfrågor 
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §58 
Ärende: Införande av visselblåsarfunktion,  2022 KS0206 
 
Omröstningslista(or) 
§ 58, tilläggsyrkande bifall/avslag. 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Martin Isaksson (SD), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot X   
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot  X  
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot  X  
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare X   
Per Andersson (C), ersättare  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare X   
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 23 13 0 
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§59 

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod  
(2020 KS0377) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att slå ihop brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Det 
nya rådet ska heta folkhälso- och trygghetsrådet och ska organisatoriskt ligga under kultur- 
och folkhälsonämnden. Ordförandeskapet för det nya rådet ska ägas av Hylte kommun. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunala pensionärsrådet ska organisatoriskt ska ligga 
kvar under omsorgsnämnden och ha en liknande representation som kommunala 
tillgänglighetsrådet. 
  
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret tillsammans med berörda kontor i uppdrag 
att genomföra ett arbete med att se över reglementen för samtliga råd. I arbetet ska det ingå att 
se över hur representationen i råden ska se ut från kommunen och andra organisationer. Det 
ska också ingå att se över om kommunens representation ska vara kopplat till specifika 
uppdrag. Detta arbete ska vara klart under 2022. Man ska i arbetet med reglementen också se 
över hur råden ska administreras och hanteras på tjänstepersonnivå. I det fortsatta arbetet med 
syfte och struktur för folkhälso- och trygghetsrådet ska kommunledningskontoret använda sig 
av Varberg som exempel och inspiration. 
  
Kommunfullmäktige reviderar arbetsordningen för nämnder och styrelser i enlighet med 
demokratiberedningens förslag. 
  
Kommunfullmäktige reviderar arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med 
demokratiberedningens förslag. 
  
Kommunfullmäktige antar bestämmelser för förtroendevaldas arvode i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till förändring i ”Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i 
Hylte kommun” med följande revideringar: 

1.  Samma ersättningsregler ska gälla för rådgivande organ som för nämnd/styrelse. 
2. texten "Personer som är arbetslösa eller föräldralediga ska skicka in arbetsgivarintyg 

för akassa respektive intyg på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för att kunna få 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst." ersätts med "Personer som är arbetslösa eller 
föräldralediga ska skicka in intyg om dagpenning från a-kassa samt eventuellt intyg 
rörande ersättning från inkomstförsäkring respektive intyg på sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) för att kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. " 

3. Förtroendevald som är egenföretagare kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
Ersättningsnivån intygas genom intyg från Försäkringskassan på den förtroendevaldas 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI).  
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Kommunfullmäktige fastställer slutligen att samtliga förändringarna träder i kraft 1 januari 
2023, med undantag för förändringarna i kommunfullmäktiges arbetsordning som träder i 
kraft 15 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen har lämnat förslag på förändring av de rådgivande organen samt 
arbetsordningarna för kommunfullmäktige och för nämnder och styrelser. 
Demokratiberedningen har även sett över ersättningsreglementet. Gruppen föreslår ett antal 
förändringar av dokumentet samt att det byter namn till bestämmelser för förtroendevaldas 
arvode 
  
När ärendet var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 5 maj 2022 beslutade 
kommunfullmäktige om en återremiss med uppdraget att komplettera ärendet med hur 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare ska kunna hanteras i likhet med 
förlorad arbetsförtjänst vid anställning. Vidare ska ersättning för förlorad ersättning från A-
kassa eller ersättning för föräldraledighet infogas i ersättningsreglementet. 
Omvärldsbevakning bör ske med hur andra kommuner gör.  
  
Kommunledningskontoret har nu gjort detta uppdrag. Omvärldsanalysen presenteras i en 
ärendebeskrivning. I ärendebeskrivningen finns det tre förslag på hantering av förlorad 
arbetsförtjänst för egna företagare. Kommunledningskontoret förespråkar två av dessa förslag 
och det är dessa som skrivits in i förslaget ”Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte 
kommun”: Kommunledningskontoret har utgått från förslaget som lämnades av 
kommunstyrelsen och arbetat in förändringarna i det.  
  
Kommunledningskontoret har även reviderat tidsplanen för när arbetet med rådens 
reglementen ska vara klart, utifrån att tidsplanen blev förskjuten i och med återremissen. 
Kommunledningskontoret har också lagt till när förändringarna träder i kraft. I övrigt föreslås 
inga ändringar i förhållande till förslaget som gick upp till kommunfullmäktiges sammanträde 
i maj.  

Handlingar i ärendet 
 §117 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §111 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 Ärendebeskrivning Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egna företagare - 

uppdrag från KSAU 
 Tjänsteskrivelse Förslag på förändringar inför ny mandatperioden - efter återremiss 
 Ärendebeskrivning Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egna företagare, 

föräldralediga och arbetslösa 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun - efter återremiss 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun - efter KSAU 
 §32 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §70 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §65 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
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 Arvode - Skillnad mellan demokratiberedningens förslag och Socialdemokraternas 
förslag 

 Tjänsteskrivelse Förslag från demokratiberedningen på förändringar inför ny 
mandatperioden 

 §8 Demokratiberedning Slutgiltigt förslag på förändringar inför kommande 
mandatperiod 

 Ärendebeskrivning Sammanställning av remissvar 
 Arbetsordning för nämnder och styrelser 
 §12 KPR Remiss Förändring av rådgivande organ 
 §80 ON Remiss Förändring av rådgivande organ 
 §91 SBN Remiss - Förslag om förändring av råd 
 Remissvar FHR/BRÅ - Förslag om förändring av råd 
 §95 BUN Remiss Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring av råd 
 §114 KFN Remissvar Förslag om förändring av råd 
 Lokal nämnd Hylte 2021-11-11 §47 - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet 
 Yttrande - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet 
 Arbetsordning kommunfullmäktige 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun 
 §178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta slå ihop brottsförebyggande rådet 
och folkhälsorådet. Det nya rådet ska heta folkhälso- och trygghetsrådet och ska 
organisatoriskt ligga under kultur- och folkhälsonämnden. Ordförandeskapet för det nya rådet 
ska ägas av Hylte kommun. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunala pensionärsrådet ska 
organisatoriskt ska ligga kvar under omsorgsnämnden och ha en liknande representation som 
kommunala tillgänglighetsrådet. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret tillsammans 
med berörda kontor i uppdrag att genomföra ett arbete med att se över reglementen för 
samtliga råd. I arbetet ska det ingå att se över hur representationen i råden ska se ut från 
kommunen och andra organisationer. Det ska också ingå att se över om kommunens 
representation ska vara kopplat till specifika uppdrag. Detta arbete ska vara klart under 2022. 
Man ska i arbetet med reglementen också se över hur råden ska administreras och hanteras på 
tjänstepersonnivå. I det fortsatta arbetet med syfte och struktur för folkhälso- och 
trygghetsrådet ska kommunledningskontoret använda sig av Varberg som exempel och 
inspiration. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för 
nämnder och styrelser i enlighet med demokratiberedningens förslag. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen 
förkommunfullmäktige i enlighet med demokratiberedningens förslag. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta bestämmelser för 
förtroendevaldas arvode i enlighet med Socialdemokraternas förslag till förändring i 
”Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun” 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samma ersättningsregler ska gälla för 
rådgivande organ som för nämnd/styrelse. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att texten ”Vid förlorad a-kassa eller 
förlorad föräldrapenning ska ett arbetsgivarintyg för a-kassa respektive intyg på SGI för 
föräldrapenning skickas in till personalenheten” läggs till i ”Bestämmelser för 
förtroendevaldas arvode i Hylte kommun”. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förtroendevald som är egen företagare kan 
få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättningsnivån intygas genom intyg från 
Försäkringskassan på den förtroendevaldas sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 
  
Samtliga förändringarna träder i kraft 1 januari 2023, med undantag för förändringarna i 
kommunfullmäktiges arbetsordning som träder i kraft 15 oktober 2022. 
  
 

Yttrar sig i ärendet: 
Ronny Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M), 
Håkan Bengtsson (C), Lennart Ohlsson (C).  
  
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S) yrkar under beslutspunkt 6, rörande bestämmelser för förtroendevaldas 
arvode, att texten om arbetssökande och föräldraledigas ersättningsberäkning i underlaget 
revideras till: "Personer som är arbetslösa eller föräldralediga ska skicka in intyg om 
dagpenning från a-kassa samt eventuellt intyg rörande ersättning från inkomstförsäkring 
respektive intyg på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för att kunna få ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst." I övrigt yrkar Ronny Löfquist (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande.  
  
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar som en helhet, med ändring av kommunstyrelsens förslag till 
beslut under beslutspunkt 6, att  

 Behåll inläsningsarvodet för nämnd/styrelse. Det kostar idag 200 tkr. 
 Behåll timarvodet istället för fasta arvoden. Det ger samma kostnad men är mer 

rättvist. 
 Sänk procentsatserna för ersättning till 1e och 2e vice ordförande till hälften. 

Besparing på 220 tkr. 
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Stina Isaksson (SD) och Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Bengt-Åke Torhalls (L) 
ändringsyrkande.  
  
Bengt-Åke Torhall (L) framför ett tilläggsyrkande om se över reglementet så att det tydligt 
framgår vad som ingår i 1e och 2e vice ordförandes uppdrag. 
  
Stina Isaksson (SD) framför ett tilläggsyrkande att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
se över §11 och §12 i ersättningsreglementet och hur man kan förändra dem så att det blir 
möjligt att ta del av dem.  
  
Håkan Bengtsson (C) yrkar, med ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut under 
beslutspunkt 6, i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: Att den som är egen 
företagare lämnar in ett intyg på timlön från en revisionskonsult. Intyget ska motsvara det 
intyg på timlön som en anställd hade fått av sin arbetsgivare. Vad som räknas in i intyget är 
upp till revisionskonsulten själv att bedöma. 
  
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till Håkan Bengtssons (C) ändringsyrkande under 
beslutspunkt 6. 
  
Lennart Ohlsson (C) yrkar för egen del under beslutspunkt 2, med ändring av 
kommunstyrelsens förslag till beslut, att det kommunala pensionärsrådet (KPR) 
organisatoriskt skall ligga under Kommunstyrelsen (KS) och inte under Omsorgsnämnden 
(ON).  
  
Beslutsordning: 
Beslutspunkt 1 - Sammanslagning av brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet 
Under beslutspunkt 1 finns endast kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
Beslutspunkt 2 - kommunala pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet 
Under beslutspunkt 2, rörande det kommunala pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet, 
ställer kommunfullmäktiges ordförande kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart 
Ohlssons (C) ändringsyrkande. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande frågar sen om kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Lennart Ohlssons (C) ändringsyrkande. Ordförande finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och 
verkställs. Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som röstar 
för Lennart Ohlssons (C) ändringsyrkande röstar NEJ. Med röstsiffrorna 20 JA och 16 NEJ 
finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut gällande det kommunala pensionärsrådets (KPR) organisatoriska tillhörighet under 
beslutspunkt 2.  
  
Beslutspunkt 3 - Uppdrag till kommunledningskontoret att göra en översyn av rådens 
reglementen 
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Under beslutspunkt 3 finns endast kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
Beslutspunkt 4 - Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser 
Under beslutspunkt 4 finns endast kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
Beslutspunkt 5 - Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige  
Under beslutspunkt 5 finns endast kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
Beslutspunkt 6 - rörande bestämmelser för förtroendevaldas arvode 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan huruvida kommunfullmäktige kan anta 
bestämmelser för förtroendevaldas arvode i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut 
i de delar det inte finns några motstridiga förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
antar bestämmelser för förtroendevaldas arvode i enlighet med kommunstyrelsens förslag i de 
delar det inte finns något motstridigt förslag. 
  
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Bengt-Åke Torhalls (L) 
ändringsyrkande rörande inläsningsarvode, ersättningsform samt 1e och 2e vice ordförandes 
ersättningsnivå. 
Ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Bengt-Åke 
Torhalls (L) ändringsyrkande. Ordförande frågar sedan huruvida kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Votering begärs och verkställs. 
- Den som röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA, 
- Den som röstar för Bengt-Åke Torhalls (L) ändringsyrkande röstar NEJ. 
Med röstsiffrorna 20 JA, 10 NEJ och 6 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut gällande inläsningsarvodet, 
ersättningsform samt 1e och 2e vice ordförandes ersättningsnivå. 
  
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande 
avseende texten kring arbetssökandes och föräldraledigas ersättningsberäkning. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande.  
  
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Håkan Bengtssons (C) 
ändringsyrkande avseende beräkning av förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Håkan Bengtssons (C) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 
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enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Votering begärs och verkställs. 
- Den som röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA, 
- Den som röstar för Håkan Bengtssons (C) ändringsyrkande röstar NEJ. 
Med röstsiffrorna 25 JA 10 NEJ och 1 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut gällande beräkning av förlorad 
arbetsförtjänst för egenföretagare.  
  
Ordförande ställer sedan Stina Isakssons (SD) tilläggsyrkande, avseende uppdrag att utreda 11 
och 12 §§ i ersättningsreglementet, mot bifall-avslag. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. Ordförande frågar 
sedan om kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
Votering begärs och verkställs. 
- Den som röstar för att avslå tilläggsyrkandet röstar JA, 
- Den som röstar för att bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ. 
Med röstsiffrorna 22 JA och 14 NEJ finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att 
avslå tilläggsyrkandet.  
  
Ordförande ställer sedan Bengt-Åke Torhalls (L) tilläggsyrkande, avseende översyn av 1e och 
2e vice ordförandes uppdrag, mot bifall-avslag. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. Ordförande frågar 
sedan om kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.  
  
Beslutspunkt 7 - Tid för implementering av ovanstående beslutspunkter 
Under beslutspunkt 7 finns endast kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
Reservationer: 
Lennart Ohlsson (C), Birgitta Åkesson (C), Lennart Erlandsson (C), Martina Philip Carlsson 
(C), Håkan Bengtsson (C), Per Andersson (C), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), 
Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Bo Gunnar Åkesson (M) och Bo Larsson (M) reserverar sig till förmån för Lennart 
Ohlssons (C) ändringsyrkande under beslutspunkt 2.  
  
Bengt-Åke Torhall (L), Åsa Engberg (L), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin 
Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Bo 
Gunnar Åkesson (M) och Bo Larsson (M) reserverar sig till förmån för Bengt-Åke 
Torhalls (L) ändringsyrkande under beslutspunkt 6.  
  
Håkan Bengtsson (C), Birgitta Åkesson (C), Lennart Erlandsson (C), Martina Philip Carlsson 
(C), Lennart Ohlsson (C) och Per Andersson (C) reserverar sig till förmån för Håkan 
Bengtssons (C) ändringsyrkande under beslutspunkt 6.  
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Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), 
Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina 
Isakssons ändringsyrkande under beslutspunkt 6. 
  
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Brottsförebyggande rådet 
Folkhälsorådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §59 
Ärende: Organisationsöversyn inför ny mandatperiod,  2020 KS0377 
 
Omröstningslista(or) 
§ 59, andra beslutspunkten, angående KPRs organisatoriska tillhörighet 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Martin Isaksson (SD), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot  X  
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot  X  
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare  X  
Per Andersson (C), ersättare  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare  X  
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 20 16 0 

§ 59, sjätte beslutspunkten, angående inläsningsarvode, ersättningsform samt 1e och 2e vice 
ordförandes ersättningsnivåer 
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Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot   X 
Martin Isaksson (SD), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot   X 
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot  X  
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot   X 
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare   X 
Per Andersson (C), ersättare   X 
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare   X 
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 20 10 6 

§ 59, sjätte beslutspunkten, angående beräkning av ersättning till egenföretagare 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
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Kerstin Alexén (SD), ledamot X   
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot  X  
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Martin Isaksson (SD), ledamot X   
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X   
Lennart Ohlsson (C), ledamot  X  
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot  X  
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot X   
Malin Hedenberg (SD), ledamot   X 
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare  X  
Per Andersson (C), ersättare  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare  X  
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 25 10 1 

§ 59, sjätte beslutspunkten, angående uppmaning till kommunledningskontoret kring § 11-12 i 
ersättningsreglementet. 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
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Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Martin Isaksson (SD), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot  X  
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare  X  
Per Andersson (C), ersättare  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare  X  
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 22 14 0 
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§60 

Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18)  
(2022 KS0119) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) vilka ersätter bestämmelserna antagna av kommunfullmäktige 
2014-10-02 § 55. 
Kommunfullmäktige antar det regelverk för omställningsstöd och pensioner för 
förtroendevalda som har utarbetats gemensamt för Hallands kommuner samt Region Halland 
och som inarbetats i förslaget till bestämmelser. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 september 2018 antagit förslag till 
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). 
  
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att 
bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige. Med fullmäktige 
avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige. 
  
Bestämmelserna innehåller både regler om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
och innebär sammanfattningsvis att omställningsstöd för förtroendevald med uppdrag 
omfattande mer än 40 procent av heltid utgår i en ordning som motsvarar den som gäller för 
kommunens medarbetare. Bestämmelserna gäller förtroendevald som tillträtt ett uppdrag efter 
valet 2014. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att 
besluta anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) vilka ersätter bestämmelserna antagna av kommunfullmäktige 2014-10-02 § 55. 
  
Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att anta det regelverk för omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda som har utarbetats gemensamt för Hallands kommuner samt 
Region Halland och som inarbetats i förslaget till bestämmelser. 

Handlingar i ärendet 
 §120 KS Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) 
 §113 KSAU Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för förtroendevalda 

(OPF-KL18) 
 Tjänsteskrivelse - Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 
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 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) vilka ersätter bestämmelserna 
antagna av kommunfullmäktige 2014-10-02 § 55. 
  
Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att anta det regelverk för omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda som har utarbetats gemensamt för Hallands kommuner samt 
Region Halland och som inarbetats i förslaget till bestämmelser. 
 

Beslutet skickas till  
Alla nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§61 

Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank  
(2021 KS0371) 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Tommy Edenholm som huvudman för Södra Hestra Sparbank fram 
till år 2024.  

Beskrivning av ärendet 
Hanneli Dahl har valt att avsäga sin post som huvudman i Södra Hestra Sparbank. Ett 
fyllnadsval behöver hållas för att tillsätta en ny huvudman i Södra Hestra Sparbank fram till 
2024. 

Handlingar i ärendet 
 §8  Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank 
 Avsägelse av uppdrag som huvudman - Södra Hestra Sparbank 
 Kritierier huvudmän Södra Hestra Sparbank 

Förslag till beslut 
Valberednings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Tommy Edenholm som huvudman för Södra Hestra Sparbank fram 
till år 2024.  
 

Yttrar sig i ärendet: 
Lars Sundberg (S). 
Jäv: 
Tommy Edenholm (KV) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 

Beslutet skickas till  
Södra Hestra Sparbank 
 

Paragrafen är justerad 
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§62 

Svar på motion angående samordnad varudistribution  
(2020 KS0292) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Malin Svan (C ) har i motion som inkom till kommunfullmäktige den 16 juni 2020 förslagit 
att  
- uppdrag ges att utreda möjligheten att inrätta samordnad varudistribution i Hylte kommun 
och göra en ekonomisk analys av vad det skulle innebära för kommunen att gå över till en 
samordnad varudistribution. 
  
En samordnad varudistribution innebär att gemensamma beställningar av varor och att 
leverantörer kör varorna till en samordningscentral. Vid centralen samordnas varorna som 
sedan körs ut till kommuns enheter. 
  
Kommunstyrelsen remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden, 2021-03-23 KS §48. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att återsända motionen till kommunstyrelsen då de 
anser att uppdraget inte faller inom nämndens ansvarsområde, 2021-06-22 SBN §57.  
  
Kommunledningskontoret har tagit del av andra kommuners förstudie avseende samordnad 
varudistribution, bl.a. Göteborgs. Erfarenheter av de kommuner som genomfört samordnad 
varudistribution är att befolkningsmässigt mindre kommuner inte klarar att genomföra en 
förändring på egen hand. Mindre kommuner som har samordnad varudistribution ingår oftast i 
kluster där kommuner samarbetar både med upphandling av varor och nyttjar en gemensam 
distributionscentral för samlastning och distribution. I processen kring samordnad 
varudistribution är det vidare nödvändigt att flera delar av inköpskedjan ses över, allt från 
kravställning i upphandlingar till att det i samband med samordnad varudistribution sker en 
övergång till e-handel. Att inrätta samordnad varudistribution fullt ut, även tillsammans med 
andra kommuner, är en lång och resurskrävande process.  
  
Upphandlingsfunktionen i Hylte kommun arbetar i dagsläget nära annans kommuns 
upphandlingsfunktion. Kommunledningskontoret ser på sikt att detta samarbeta kan komma 
utvecklas ytterligare. Hylte kommuns upphandlingsfunktion genomgår i dagsläget en 
förändringsprocess. Framöver kommer kommunledningskontoret även se över möjligheterna 
till e-handel och framtagande av en mer långsiktig upphandlingsplan kommer att ske. I 
samband med detta kommer även eventuella samordningsvinster vid gemensamma 
upphandlingar att undersökas.  
  
Kommunledningskontoret kan på sikt eventuellt se att möjligheterna till samordnad 
varudistribution kan ses över, under förutsättning att det sker tillsammans med andra 
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kommuner. I dagsläget bör emellertid inte frågan prioriteras. Istället kan och arbetar 
kommunen idag med andra former av samordning av inköp inom kommunen exempelvis 
gällande kontorsmaterial. I första hand bör Hylte kommun nu bygga vidare på 
upphandlingsfunktionen och i detta arbete undersöka och utveckla samarbetsmöjligheter med 
andra kommuner.  
  
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret därför att motionen avslås. 

Handlingar i ärendet 
 §97 KS Svar på motion angående samordnad varudistribution 
 §89 KSAU Svar på motion angående samordnad varudistribution 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion avseende samordnad varudistribution 
 §57 SBN Motion Samordnad Varudistribution 
 Tjänsteskrivelse - Motion samordnad varudistribution 
 §48 KS Motion Samordnad Varudistribution 
 §126 KSAU Motion Samordnad Varudistribution - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion samordnad varudistribution - på remiss 
 §84 KF Inkomna motioner 
 Motion Samordnad Varudistribution 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Håkan Bengtsson (C).  
Yrkanden: 
Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till motionen.  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 
motionen mot Håkan Bengtssons (C) bifallsyrkande. Ordförande frågar först om 
kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, avslår motionen. 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige, i enlighet med Håkan Bengtssons (C) 
yrkande, bifaller motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Votering begärs och verkställs. Den röstar för att avslå motionen röstar JA, den som röstar för 
att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 27 JA, 8 NEJ och 1 som avstår finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.  
Reservationer: 
Håkan Bengtsson (C), Birgitta Åkesson (C), Lennart Erlandsson (C), Martina Philip Carlsson 
(C), Lennart Ohlsson (C) och Per Andersson (C) reserverar sig till förmån för Håkan 
Bengtssons (C) bifallsyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §62 
Ärende: Svar på motion angående samordnad varudistribution,  2020 KS0292 
 
Omröstningslista(or) 
§ 62, bifall/avslag till motionen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot X   
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot  X  
Martin Isaksson (SD), ledamot X   
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X   
Lennart Ohlsson (C), ledamot  X  
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot  X  
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot   X 
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot X   
Malin Hedenberg (SD), ledamot X   
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare  X  
Per Andersson (C), ersättare  X  
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare  X  
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 27 8 1 
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§63 

Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 
Kråkbergsskolan  
(2021 KS0340) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade 14 september 2021 in en motion där hon föreslår att ge berörd 
nämnd i uppdrag att se över den lilla skolgården på Kråkbergskolan och utrusta den med 
lämplig lekutrustning såsom exempelvis gungor.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021, § 174, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande förslag till svar på motionen:  
De ämnesintegrerade eleverna har tillgång till Kråkbergskolans skolgård och är inte 
hänvisade till bara den lilla inhägnade delen som ligger i anslutning till huskroppen. Att ha 
tillgång till skolgården under de tider som passar de ämnesintegrerade eleverna regleras 
genom schemaläggning av skoldagen. Schemaläggningen görs i samverkan av rektor för 
Kråkbergskolan och rektor för grundsärskolan.  
  
Barn- och ungdomsnämnden anser därför inte att det finns grund för att utrusta det lilla 
inhägnade området och beslutade 2022-03-22, BUN § 19, att föreslå avslag på motionen. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §98 KS Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan 
 §90 KSAU Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleelever på 

Kråkbergsskolan 
 §19 BUN Remiss Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 

Kråkbergsskolan 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna 

på Kråkbergskolan 
 §174 KSAU Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

- på remiss 
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 Tjänsteskrivelse - Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på 
Kråkbergsskolan - på remiss 

 §114 KF Inkomna motioner 
 Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S). 
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, med bifall från 
Maria Hedin (S), att avslå motionen mot Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande. Ordförande 
frågar först om kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, 
avslår motionen. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige, i enlighet med Stina 
Isakssons (SD) yrkande, bifaller motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår 
motionen. Votering begärs och verkställs. Den röstar för att avslå motionen röstar JA, den 
som röstar för att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 27 JA, 8 NEJ och 1 som 
avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), 
Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina 
Isakssons (SD) bifallsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §63 
Ärende: Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan,  
2021 KS0340 
 
Omröstningslista(or) 
§ 63, bifall/avslag på motionen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X   
Martin Isaksson (SD), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot X   
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot   X 
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare X   
Per Andersson (C), ersättare X   
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare X   
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 27 8 1 
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§64 

Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 
skolor  
(2021 KS0339) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 10 september 2021 in en motion där hon föreslår att det 
införs en policy på samtliga av Hylte kommuns skolor och förskolor om att det svenska 
språket företrädesvis ska användas både i klassrummen och på rasterna samt att undantag görs 
för lektioner i modersmål samt för officiella minoritetsspråk i Sverige.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021, § 175, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  
  
Barn- och ungdomskontoret lämnar följande förslag på svar på motionen: 
Inom samtliga grundskolor i Hylte kommun sker undervisning och samtal på svenska förutom 
under vissa lektioner i engelska och moderna språk. Vissa elever har rätt till 
studiehandledning på sitt modersmål vilket säkerställer att alla elever får lika förutsättningar 
att förstå den undervisning som sker.  
  
På våra skolor, och förskolor satsas det mycket på tidig läs- och skrivinlärning men det är 
även satsningar som följer eleverna hela grundskoletiden.  
  
Hur utbildning ska bedrivas regleras i styrdokument så som skollagen, läroplanen och det är 
upp till rektor på skolan att se till att det efterlevs och därför är ett beslut om en policy som 
föreslås inget att förorda.  
  
Forskning om flerspråkighet visar även väldigt tydligt att barn med andra modersmål än 
majoritetsspråket bäst lär sig majoritetsspråket om de samtidigt lär sig och bevarar sitt 
modersmål.  
  
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det finns någon grund för att införa en policy 
angående användandet av det svenska språket i skolan och beslutade 2022-03-22, § 20, att 
föreslå avslag på motionen. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och 
ungdomsnämndens förslag och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §99 KS Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
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 §91 KSAU Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 

skolor 
 §20 BUN Remiss Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns 

skolor 
 §175 KSAU Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor – på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor - på 

remiss 
 §114 KF Inkomna motioner 
 Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S). 
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Beslutsordning: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 
motionen mot Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande. Ordförande frågar först om 
kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, avslår motionen. 
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige, i enlighet med Stina Isakssons (SD) 
yrkande, bifaller motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Votering begärs och verkställs. Den röstar för att avslå motionen röstar JA, den som röstar för 
att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 28 JA och 8 NEJ finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), 
Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina 
Isakssons (SD) bifallsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §64 
Ärende: Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor,  2021 KS0339 
 
Omröstningslista(or) 
§ 64, Bifall/avslag på motionen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X   
Martin Isaksson (SD), ledamot  X  
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Lennart Ohlsson (C), ledamot X   
Gunnel Johansson (S), ledamot X   
Åsa Engberg (L), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Tommy Edenholm (KV), ledamot X   
Håkan Bengtsson (C), ledamot X   
Lars Sundberg (S), ledamot X   
Bo Wahlén (V), ledamot X   
Katrin Karlsson (S), ledamot X   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare X   
Per Andersson (C), ersättare X   
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X   
Jonny Wester (V), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare X   
Tommy Andersson (S), ersättare X   
Anna Larsson (S), ersättare X   
Ingrid Johansen (S), ersättare X   
Resultat 28 8 0 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§65 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
målbilden med Forum  
(2022 KS0208) 

Beslut 
Interpellationsdebatten är avslutad.  

Beskrivning av ärendet 
Håkan Bengtsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande 
målbilden med Forum.  
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skriftligen besvarat interpellationen.  
Håkan Bengtsson (C) och Bo Gunnar Åkesson (M) yttrar sig i interpellationsdebatten.  

Handlingar i ärendet 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående målbilden med Forum- 
 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående målbilden med 

Forum 
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§66 

Inkomna interpellationer  
(2022 KS0012) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och skickar till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande för besvarande.  

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit. 

Handlingar i ärendet 
 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande microplaster 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§67 

Inkomna motioner  
(2022 KS0013) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen och skickar den till kommunstyrelsen för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en motion inkommit. 

Handlingar i ärendet 
 Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig 

nedstängning 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen. 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§68 

Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen  
(2022 KS0014) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Bo Wahlén (V) från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Bo Wahlén (V) har lämnat in en avsägelse rörande sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse - Ersättare kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2022-06-16 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§69

Fyllnadsval - Ersättare i kommunstyrelsen 
(2022 KS0015) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande person till ersättare i kommunstyrelsen: 
Petter Eriksson 
xx
xx

Beskrivning av ärendet 
Bo Wahlén har befriats från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.  
Yttrar sig i ärendet: 
Bo Wahlén (V) 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-16  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§70 

Övriga ärenden  
(2022 KS0016) 

Beskrivning av ärendet 
Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande personalens belastning inom 
omsorgen.  
Stina Isaksson (SD) har riktat två frågor till omsorgsnämndens ordförande gällande 
personalens belastning inom omsorgen. Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson (S) 
ber att få besvara frågorna vid nästkommande sammanträde.  
Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande Gästabudsparken i 
Torup 
Stina Isaksson (SD) har riktat två frågor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande 
Gästabudsparken i Torup. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman 
(S) besvarar frågorna men ber att få återkomma med ett åtgärdandedatum när så är möjligt.  

Handlingar i ärendet 
 Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande personalens belastning inom 

omsorgen 
 Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande Gästabudsparken i 

Torup 
Paragrafen är justerad 
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