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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:05

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD),
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Monica
Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta
Årzen (S), Malin Svan (C), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S),
Martina Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Martin Isaksson (SD), AnnChristin Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart
Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Åsa Engberg (L), Roger Andersson (S),
Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Desirée Hultberg (M) (2:e vice
ordförande), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo
Eriksson (C), Fakhria Hamidi (S) ersätter Monika Albrecht (S), Julia Kabell (V)
ersätter Lisa Mogren (V), Birgitta Åkesson (C) ersätter Andreas Algerbo (C), Bo
Larsson (M), Malin Hedenberg (SD), Rune Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera

Birgitta Årzen (S)
Bo Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-09-23

Protokollet omfattar

§§99-128

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Gabriel Petersson Sundius

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Birgitta Årzen (S)
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Bo Gunnar Åkesson (M)
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ÄRENDELISTA
§99

Val av justerare

§100

Godkännande av ärendelista

§101

Meddelanden

§102

Information från revisorerna

§103

Revidering internkontroll

§104

Valkretsar inför valen 2022

§105

Valdistrikt inför valen 2022

§106

Omlastningsyta Borabo - slutredovisning

§107

Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats

§108

Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel

§109

Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning
inom kommunala verksamheter

§110

Svar på motion - Införande av logoped

§111

Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister

§112

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringsmedel
Unnaryds skola

§113

Inkomna interpellationer

§114

Inkomna motioner

§115

Avsägelse uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden

§116

Avsägelse uppdrag som kommunal revisor

§117

Avsägelse uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

§118

Avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i tillsynsnämnden

§119

Avsägelse uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden

§120

Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

§121

Fyllnadsval - Ersättare i kommunstyrelsen

§122

Fyllnadsval - Ersättare i kommunstyrelsen

§123

Fyllnadsval - Ledamot och ersättare i kultur- och folkhälsonämnden

§124

Fyllnadsval - Ersättare i tillsynsnämnden

§125

Fyllnadsval - Ledamot och ersättare i Bostadsstiftelsen Hyltebostäders styrelse

§126

Fyllnadsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden

§127

Fyllnadsval - Ledamot i kultur- och folkhälsonämnden
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§99

Val av justerare
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bo Gunnar Åkesson (M) och Birgitta Årzen (S) att justera
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
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§100

Godkännande av ärendelista
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§101

Meddelanden
(2021 KS0024)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

Handlingar i ärendet





Avsägelse uppdrag Stiftelsen Hyltebostäder AS
Beslut om efterträdarval (M)
Beslut om efterträdarval (C)
Missiv från revisorerna - Granskning av kommunens krisledning och hantering av
pandemin

Justerandes sign
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§102

Information från revisorerna
(2021 KS0025)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Ove Gustavsson, vice ordförande i revisionen, informerar om att den granskning
som genomförts gällande fordon i kommunen är färdigställd och skall föredras för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Vidare informeras om att två nya
granskningar påbörjats. Den ena rör undervisning av SFI i kommunen och den andra rör
myndighetsutövning på samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign
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§103

Revidering internkontroll
(2021 KS0269)

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för intern kontroll samt reviderade riktlinjer för
intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Förslag på reviderad policy och reviderade riktlinjer för intern kontroll har tagits fram med
anledning av ändrat årshjul för kommunens resultat och ekonomiska plan.

Handlingar i ärendet






§133 KS Revidering internkontroll
§125 KSAU Revidering internkontroll
Tjänsteskrivelse – Revidering intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll - reviderad
Policy för intern kontroll - reviderad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad policy för intern
kontroll samt reviderade riktlinjer för intern kontroll.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (49)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§104

Valkretsar inför valen 2022
(2021 KS0197)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun inte ska delas in i valkretsar inför valen
2022.

Beskrivning av ärendet
Det är val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige i september 2022.
Kommunfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om indelningen i valkretsar inför
valet till kommunfullmäktige. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen. Med
anledning av detta har Länsstyrelsen i Halland län skickat en skrivelse till Hylte kommun om
att senast 1 oktober 2021 informera länsstyrelsen om det planeras några förändringar.
Av 4 kap. 11 § vallagen (2005:837), VL, framgår att kommunen, vid val till
kommunfullmäktige, är en enda valkrets om inte något annat följer av 12 §. En kommun som
har färre än 36 000 röstberättigade får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl
för detta.
Hylte kommun har, enligt Valmyndighetens statistik per den 1 mars 2021, 8094 personer som
är röstberättigande i kommunen. Det behövs därför särskilda skäl för en valkretsindelning.
Hylte kommun var inte vid valet 2018 indelade i valkretsar. Kommunledningskontoret ser inte
att det finns särskilda skäl för att dela in kommunen i valkretsar inför valet 2022.
Delas kommunen in i valkretsar fördelas mandaten i fullmäktige mellan valkretsarna. Delas
kommunen in i valkretsar fördelas mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en
enda valkrets mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. I en kommun
som är indelad i två eller flera valkretsar fördelas mandaten mellan partier som fått minst 3
procent av rösterna i kommunen.

Handlingar i ärendet







§132 KS Valkretsar inför valen 2022
§124 KSAU Valkretsar inför valen 2022
Tjänsteskrivelse Beslut om valkretsindelning inför valen 2022
§2 VN Valkretsar inför valen 2022
Översyn av valkrets- och valdistriktsindelning inför valet 2022 Dnr: 201-3661-21
Röstberättigade per valdistrikt Hylte kommun
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Hylte kommun inte
ska delas in i valkretsar vid valen 2022.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§105

Valdistrikt inför valen 2022
(2021 KS0227)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Hallands län att inte förändra
valdistrikten i Hylte kommun inför valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade inför valen 2018 att göra förändringar av valdistrikten i
kommunen, genom att gå från 7 valdistrikt till 8 valdistrikt samt göra mindre förändringar av
gränserna för valdistrikten. Nu behöver kommunfullmäktige besluta hur valdistrikten ska se ut
vid valen 2022.
Kommunledningskontoret har tittat på statistik från Valmyndigheten över antal
röstberättigande i kommunen, som myndigheten släppte i mars 2021. Jämfört med 2018:års
siffror har vissa distrikt ökat och vissa har minskat, men inte så mycket så att
kommunledningskontoret tycker att det behöver ändras något eftersom antalet fortfarande
ligger inom de gränser som nämns i vallagen. I 4 kap 17 § vallagen anges att ett valdistrikt ska
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt
omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.
Några av kommunens valdistrikt hamnar i dagsläget under gränsen på 1000 röstberättigande,
men att dela upp dessa valdistrikt skulle leda till att andra valdistrikt hade riskerat bli för stora
eller att valdistrikten hade blivit orationellt utformade utifrån den röstberättigande väg till
vallokalen eller vilka områden i kommunen som valdistrikten skulle innefatta, något som inte
rekommenderas av valmyndigheten.
Kommunen ska informera länsstyrelsen om sitt förslag kring valdistrikten senast 1 oktober, så
att länsstyrelsen kan besluta om dem senast 1 december 2021.

Handlingar i ärendet







§131 KS Valdistrikt inför valen 2022
§123 KSAU Valdistrikt inför valen 2022
Tjänsteskrivelse valdistrikt inför valen 2022
§3 VN Valdistrikt inför valen 2022
Karta valdistrikt inför valet 2022
Statistik antal kommunalt röstberättigande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen i Hallands
län att valdistrikten i Hylte kommun inte ska förändras inför valen 2022.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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§106

Omlastningsyta Borabo - slutredovisning
(2021 KS0083)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av omlastningsytan Borabo.

Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2020/21 övergick ansvaret för Borabo deponi till Stora Enso. I samband med
övertaget kunde inte kommunen använda befintlig omlastningsyta. En ny omlastningsyta har
färdigställts inom beräknad tid och utgiften för färdigställandet har rymts inom den budget
som kommunfullmäktige beslutat om.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om slutredovisningen som bifogas till detta beslut.

Handlingar i ärendet







§134 KS Omlastningsyta Borabo - slutredovisning
§132 KSAU Omlastningsyta Borabo - slutredovisning
Tjänsteskrivelse - omlastningsytan Borabo, slutredovisning
§54 SBN Slutredovisning omlastningsyta Borabo
Tjänsteskrivelse - Slutredovisning omlastningsyta Borabo
Presentation omlastningsyta Borabo

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av
omlastningsytan Borabo.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§107

Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på
kommunens webbplats
(2021 KS0032)

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) lämnade till kommunfullmäktige den 28 januari 2021 en motion med
följande förslag:
- att i enlighet med kommunallagen kap 8 § 13 tillgängliggöra samtliga av de styrande
kommunala föreskrifterna på kommunens webbplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunledningskontoret i uppdrag att lämna
förslag till svar på motionen.
Kommunledningskontoret har tittat på kommunens webbplats och lämnar följande förslag till
svar.
Kommunledningskontoret konstaterar att det sedan tidigare finns en författningssamling på
kommunens webbplats där de flesta kommunala föreskrifterna, inkl. de lokala allmänna
ordningsföreskrifterna och nämndernas reglementen, finns publicerade.
Därutöver har kanslienheten och informationsenheten sedan tidigare uppmärksammat att
författningssamlingen varit i behov av en översyn. Ett sådant arbete påbörjades därför i slutet
av hösten 2020. Översynen har resulterat i att dokumenten och informationen på webbplatsen
har strukturerats om för att sidan ska bli mer lättöverskådlig och tillgänglig. I samband med
det har också ytterligare styrdokument publicerats. Kommunledningskontoret föreslår att
motionen därmed kan anses besvarad.

Handlingar i ärendet






§125 KS Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens
webbplats
§117 KSAU Svar på motion - Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens
webbplats
§13 KF Inkomna motioner
Tjänsteskrivelse svar på motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på
kommunens webbplats
§42 KSAU Motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats
- på remiss

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens
webbplats
Motion tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§108

Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel
(2020 KS0399)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Håkan Bengtsson (C) och Rolf Näslund (M) har lämnat in en motion om:
- att anbud tas in på parkskötsel och gräsklippning med därtill hörande verksamheter.
- att denna kostnadsjämförelse inköpt tjänst kontra utfört i egen regi skall göras med
skyndsamhet.
- att det visar sig förmånligt gå vidare till praktisk handling i form av upphandling av dessa
tjänster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 39, att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara
kommunledningskontoret tillhanda senast den 17 september 2021.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. Enheten park och gata har ett övergripande
ansvar för den yttre miljön och den kommunala infrastrukturen i hela kommunen. I detta
ansvar ingår parkskötsel och gräsklippning men inom park även skötsel av tätortsnära
skogsområden, kommunala badplatser, idrottsplatser, vandringsleder, planteringar samt en
större idrottsanläggning. Därtill kommer en mängd andra arbetsuppgifter för arbetsgruppen att
lösa och syftet är alltid att nå synergieffekter.
Driftenheten park och gata består av tre heltidsanställda och arbetsuppgifterna är inte
renodlade utan personalen utför en mängd olika arbetsuppgifter beroende på säsong både
inom park och gata. Extra personal måste tas in under semesterperioden och med tanke på den
låga bemanningen är verksamheten mycket sårbar.
De delar av enhetens verksamhet som är lämpliga och meningsfulla att konkurrensutsätta är
redan idag upphandlade i konkurrens som t.ex. skogsförvaltning, vägunderhåll,
vinterväghållning, drift och underhåll av gatubelysning. Det pågår ett ständigt arbete i syfte att
effektivisera och se över verksamheten för att hitta optimala lösningar. Bland annat pågår
samarbete med lokala samhällsföreningar där dessa mot ersättning kan åta sig exempelvis
gräsklippning och parkskötseln i sina samhällen och samverkan sker också med
Friluftsfrämjandet avseende vandringslederna. Samtal sker med Hyltebostäder avseende
synergieffekter av grönyteskötsel.
Samhällsbyggnadskontoret anser att de administrativa kostnaderna för upphandling och
kontroll av entreprenörer överstiger de eventuella vinster man kan förvänta sig vid de volymer
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som kan bli aktuella för upphandling. Även om parkskötsel och gräsklippning utförs av extern
aktör måste kommunen ändå ha bemanning för övriga arbetsuppgifter och som konstateras
ovan är organisationen redan idag ytterst sårbar. Kontoret anser att det är ett klart mervärde
för kommuninvånarna att det finns en effektiv och flexibel organisation på plats som kan
utföra akuta åtgärder vid behov. En effektivisering av inte minst gräsklippningen sker
kontinuerligt utifrån olika aspekter, dock behöver politiken bestämma vilken nivå av skötsel
olika gräsytor (gräsklippning, slackhack osv.) ska ha.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar i ärendet










§126 KS Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel
§118 KSAU Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om konkurrensutsättning av parkskötsel
§35 SBN Remissvar på Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel
Tjänsteskrivelse - remissvar på Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel
§39 KSAU Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel - på remiss
Tjänsteskrivelse Konkurrensutsättning av parkskötsel - på remiss
§165 KF Inkomna motioner 2020-12-10
Motion om konkurrensutsättning av parkskötsel

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Malin Thydén Kärrman (S), Ronny Löfquist (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Håkan Bengtsson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Lennart Ohlsson (C) och Anna Roos (C)
yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig i ärendet
Malin Thydén Kärrman (S), Håkan Bengtsson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Lennart Ohlsson
(C), Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD).
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Håkan Bengtssons (C)
m.fl. bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar JA. Den som röstar för Håkan Bengtssons
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(C) m.fl. förslag att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 29 JA och 11 NEJ finner
ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Martina Philip Carlsson (C), Anna Roos (C),
Christer Johansson (M), Malin Svan (C) reserverar sig till förmån för Håkan Bengtssons (C)
m.fl. bifallsyrkande.

Justerandes sign
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Omröstningslista: §108
Ärende:

Svar på motion - Konkurrensutsättning av parkskötsel, 2020 KS0399

Omröstningslista(or)

Motion Konkurrensutsättning parkskötsel. Avslag eller Bifall
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Åsa Engberg (L), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Lars Sundberg (S), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Fakhria Hamidi (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Birgitta Åkesson (C), ersättare
Bo Larsson (M), ledamot
Malin Hedenberg (SD), ledamot
Rune Gunnarsson (S), ledamot

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot
Resultat

X
29

11

0

21 (49)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§109

Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som
slaktats genom skäktning inom kommunala verksamheter
(2021 KS0086)

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om:
- att Hylte kommun ska förbjuda all användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom sina verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 46, att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret ska vara
kommunledningskontoret tillhanda senast den 17 september 2021.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret. De halländska kommunerna samt Region
Halland har antagit Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland vilket
kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2020, § 199. Principerna innehåller kvalitets-,
hållbarhets- och djurskyddskrav på livsmedel. Vad gäller djurskydd säger principerna att EU:s
grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje livsmedelsråvara/
produkt som Halland köper in. Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska komplettera
EU:s vid alla inköp av animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma
från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga nyckelprinciper i den svenska
djurskyddslagstiftningen, t ex frigående djur, transporttider till slakt och bedövning vid
operativa ingrepp.
Inom den judiska slaktmetoden kosher (skäktning) accepteras inte bedövning före avblodning.
All sådan slakt är därmed förbjuden i Sverige eftersom det inte är tillåtet att slakta obedövade
djur. I enlighet med de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland köper de
halländska offentliga köken inte in kött som har slaktats genom skäktning oavsett om det
handlar om djur som har slaktats i Sverige eller i andra länder.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens förslag och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Handlingar i ärendet


§127 KS Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom kommunala verksamheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§119 KSAU Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats
genom skäktning inom kommunala verksamheter
Svar på motion angående förbud av användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom kommunala verksamheter
§40 SBN Motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom kommunala verksamheter
Tjänsteskrivelse - Remissvar på Motion Förbud av användning av kött från djur som
slaktats genom skäktning inom kommunala verksamheter
§46 KSAU Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom kommunala verksamheter - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom kommunala verksamheter - på remiss
§13 KF Inkomna motioner
Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning inom
kommunala verksamheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att anse motionen
besvarad.
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Malin Thydén Kärrman (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Isakssons (SD)
bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad röstar JA. Den som röstar för Stina Isakssons (SD) förslag att bifalla
motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 33 JA och 7 NEJ finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Stina Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD),
Ewa Gunnarsson (SD) samt Monica Grönroos Dehlin reserverar sig till förmån för Stina
Isakssons (SD) bifallsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §109
Ärende:

Svar på motion - Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom
skäktning inom kommunala verksamheter, 2021 KS0086
Omröstningslista(or)

Motion Förbud mot skäktning. Besvarad eller Bifall.
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Åsa Engberg (L), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Lars Sundberg (S), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Fakhria Hamidi (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Birgitta Åkesson (C), ersättare
Bo Larsson (M), ledamot
Malin Hedenberg (SD), ledamot

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

24 (49)

Omröstningslista
Mötesdatum
2021-09-16
Kommunfullmäktige

Rune Gunnarsson (S), ledamot
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot
Resultat

X
33

X
7

0
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§110

Svar på motion - Införande av logoped
(2021 KS0097)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår:
- att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten för att återinföra en kommunal
logoped.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2021, § 45, att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svaret skall vara inlämnat
till kommunledningskontoret senast 17 september 2021.
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det finns orsak att utreda om införande av logoped
inom barn- och ungdomskontorets verksamheter. Barn- och ungdomskontoret avvaktar beslut
gällande organisation logoped i Halland, från den regionala gruppen med kommunchefer och
den regionala gruppen med förvaltningschefer inom barn- och utbildningsfrågor. Barn- och
ungdomskontoret har, i avvaktan på detta beslut, lagt in anställning av logoped i
sammanställning kommande behov i ärendet Resultat Ekonomisk planering (REP) för 2021.
Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktig att avslå motionen.

Handlingar i ärendet










§128 KS Svar på motion - Införande av logoped
§120 KSAU Svar på motion - Införande av logoped
Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande införande av logoped
§57 BUN Remiss Svar på motion Införande av logoped
Tjänsteskrivelse svar på motion införande av logoped 2021 KS0097
§45 KSAU Motion Införande av logoped - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion Införande av en kommunal logoped - på remiss
§13 KF Inkomna motioner
Motion Införande av logoped

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yttrar sig i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M), Maria Hedin (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27 (49)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§111

Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister
(2021 KS0095)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
I motion till kommunfullmäktige föreslår Stina Isaksson (SD), att kommunfullmäktige ska
anta följande uttalande
”Den som deltagit i, eller understött terrorism, exempelvis IS, är inte välkommen till Hylte
kommun. Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot det fria, demokratiska
samhället och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.
Hylte kommun kommer att utreda samtliga möjligheter inom lagens ramar, för att förhindra
och försvåra utbetalning av försörjningsbidrag, hjälp med bostad, vuxenutbildning eller annan
samhällelig service. Hylte kommun uppmanar samtliga berörda inom kommunen att
underrätta polis och krisledningsnämnd vid misstanke om deltagande i eller stöd till
terroristorganisationer. Hylte kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit
terrorismens offer.”
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra samtliga nämnder och styrelser som berörs av uttalandet ovan, att utarbeta
direktiv som inom lagens ramar förhindrar och/eller försvårar att Hylte kommuns resurser tas
i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i
eller stött terrorism.
2. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och uppmana till att snarast
forma samt presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för terrorister.
3. att uppmana samtliga nämnder och styrelser att vid myndighetsutövning där misstanke om
deltagande och/eller stöd till terrororganisationer föreligger ska beslut om ärendet fattas av
ansvariga politiker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 mars 2021, § 40, uppdragit till kommunledningskontoret att lämna förslag till svar på motionen.
Kommunledningskontoret framför att samtliga delar av kommunens verksamhet som fullgör
offentliga förvaltningsuppgifter omfattas av likhetsprincipen och objektivitetsprincipen som
är grundlagsreglerade genom regeringsformens (1974:152) 1 kapitel 9 §.
Bägge dessa principer ger uttryck för principen om allas likhet inför lagen. Mer precist
innebär de ett hinder för att i rättsskipning och förvaltning göra skillnad mellan individer
utöver vad som kan följa av gällande rättsregler. Och enligt i regeringsformen 1 kap. 1 § ska
den offentliga makten utövas under lagarna. Samma principer finns vidare förankrade i 5 §

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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förvaltningslagen (2017:900) där det också framgår att en myndighet får endast vidta åtgärder
som har stöd i rättsordningen.
Rörande den kommunala och regionala förvaltningen specifikt måste även beaktas
likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) som särskilt reglerar
likabehandling mellan kommunmedlemmar respektive regionmedlemmar.
De grundläggande rättsliga principerna ovan utgör ett hinder för att, på sådant sätt som i
motionen föreslagits, förhindra och/eller försvåra för eventuella insatser eller bistånd till
personer med koppling till IS eller annan terrorism utan uttryckligt lagstöd för sådana
åtgärder.
Kommunledningskontoret föreslår därför ett avslag på motionen vad det gäller förslag till
uttalande och första att-satsen.
Vad det avser tredje att-satsen så föreslår kommunledningskontoret ett avslag. Avgränsningen
kring vad som delegeras till tjänstepersoner blir svår att avgöra om delegeringsordningen ska
innehålla begrepp såsom ”misstanke om deltagande och/eller stöd till terrororganisationer
föreligger”. Vidare ligger en sådan delegering inte heller i linje med vad som redovisats ovan.
Kommunledningskontoret lämnar inget förslag till beslut avseende andra att-satsen d.v.s. om
kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen om lagändring.

Handlingar i ärendet








§129 KS Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister
§121 KSAU Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister
Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående uttalande återvändande IS-terrorister
§40 KSAU Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion Uttalande återvändande IS-terrorister - på remiss
§13 KF Inkomna motioner
Motion Uttalande återvändande IS-terrorister

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till motionen med begäran om följande särskild
protokollsanteckning.
"Moderaterna stödjer SD:s motion gällande uttalande om återvändande IS-terrorister.
Emellertid finns i motionen förslag som inte ryms inom nuvarande lagstiftning. Vi anser ändå
uttalandet värdefullt och nödvändigt, med tanke på de som nu återvänder, de otaliga offren för
IS terrorism och alla de svenska medborgare som ytterst kommer att få betala för
hemvändarnas ankomst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Moderaterna i Hylte
Bo Gunnar Åkesson, gruppledare."
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S).
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Isakssons (SD) m.fl.
bifallsyrkande till motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar JA. Den som röstar för att bifalla
motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 29 JA och 11 NEJ finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD),
Bjarne Gunnarsson (SD) och Monica Grönroos Dehlin (SD) reserverar sig till förmån för
Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista: §111
Ärende:

Svar på motion - Uttalande återvändande IS-terrorister, 2021 KS0095

Omröstningslista(or)

Motion Uttalande återvändande IS-terrorister. Avslag eller Bifall.
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Kerstin Alexén (SD), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Martina Philip Carlsson (C), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Gunnel Johansson (S), ledamot
Åsa Engberg (L), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande
Lars Sundberg (S), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Fakhria Hamidi (S), ersättare
Julia Kabell (V), ersättare
Birgitta Åkesson (C), ersättare
Bo Larsson (M), ledamot
Malin Hedenberg (SD), ledamot
Rune Gunnarsson (S), ledamot

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot
Resultat

29

X
11

0
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§112

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande
investeringsmedel Unnaryds skola
(2021 KS0296)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad.

Handlingar i ärendet



Svar på interpellation - Investeringsmedel Unnaryds skola
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringsmedel Unnaryds
skola

Yttrar sig i ärendet
Malin Svan (C), Ronny Löfquist (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§113

Inkomna interpellationer
(2021 KS0114)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och skickar den till barn- och
ungdomsnämndens ordförande för besvarande.

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit.

Handlingar i ärendet


Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande grundsärskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§114

Inkomna motioner
(2021 KS0026)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har tre motioner inkommit.

Handlingar i ärendet




Motion angående skolgård för grundsärskoleeleverna på Kråkbergsskolan
Motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda
Motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§115

Avsägelse uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Per Andersson (C) från uppdraget som
ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Per Andersson (C) har lämnat in en avsägelse rörande sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
folkhälsonämnden.

Handlingar i ärendet


Avsägelse ledamot kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§116

Avsägelse uppdrag som kommunal revisor
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Jens Bäckman (SD) från uppdraget som
kommunal revisor.

Beskrivning av ärendet
Jens Bäckman (SD) har lämnat in en avsägelse rörande sitt uppdrag som kommunal revisor.

Handlingar i ärendet


Uppsägning av revisorsuppdrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§117

Avsägelse uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Emma Emanuelsson (C) från uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Emma Emanuelsson (C) har lämnat in en avsägelse rörande sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.

Handlingar i ärendet


Avsägelse ersättare barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§118

Avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt
ersättare i tillsynsnämnden
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Monica Albrecht (S) från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i tillsynsnämnden.
Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län
beträffande platsen i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Monica Albrecht (S) har lämnat in en avsägelse rörande sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i tillsynsnämnden.

Handlingar i ärendet


Avsägelse kommunfullmäktige och tillsynsnämnden

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§119

Avsägelse uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Claes-Göran Östlund (V) från uppdraget
som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Claes-Göran Östlund (V) har lämnat in en avsägelse rörande uppdraget som ledamot i kulturoch folkhälsonämnden.

Handlingar i ärendet


Avsägelse - ledamot kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§120

Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Henrik Olsson (S) från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Henrik Olsson (S) har lämnat in en avsägelse rörande sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet


Avsägelse - ersättare kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§121

Fyllnadsval - Ersättare i kommunstyrelsen
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ersättare i kommunstyrelsen:
Thomas Flystam
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Rolf Näslund (M) har befriats från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.

Handlingar i ärendet
 §96 KF Avsägelse - samtliga uppdrag
Yttrar sig i ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§122

Fyllnadsval - Ersättare i kommunstyrelsen
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ersättare i kommunstyrelsen:
Victoria Strand
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Henrik Olsson (S) har befriats från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§123

Fyllnadsval - Ledamot och ersättare i kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ledamot i kultur- och folkhälsonämnden:
Petter Eriksson
[[
[[
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ersättare i kultur- och folkhälsonämnden:
Klara Lindegren
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Claes-Göran Östlund (V) har befriats från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
Eftersom personen som väljs till ledamot tidigare varit ersättare i nämnden behöver också val
av ny ersättare genomföras.
Yttrar sig i ärendet
Bo Wahlén (V).

Beslutet skickas till
Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§124

Fyllnadsval - Ersättare i tillsynsnämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ersättare i tillsynsnämnden:
Harri Kytöharju
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver genomföra ett fyllnadsval av ny ersättare till tillsynsnämnden
som efterträdare för Bengt Svensson (C).
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C).

Beslutet skickas till
Tillsynsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§125

Fyllnadsval - Ledamot och ersättare i Bostadsstiftelsen
Hyltebostäders styrelse
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ledamot i Bostadsstiftelsen Hyltebostäders
styrelse:
5D\$OH[pQ
[[
[[
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ersättare i Bostadsstiftelsen Hyltebostäders
styrelse:
Lars-Göran Möller
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Annette Sjöstrand (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Bostadsstiftelsen
Hyltebostäders styrelse. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
Eftersom det ledamot som väljs tidigare varit ersättare i stiftelsens styrelse behöver
kommunfullmäktige också göra ett fyllnadsval avseende ny ersättare.
Yttrar sig i ärendet:
Stina Isaksson (SD).

Beslutet skickas till
Bostadsstiftelsen Hyltebostäders styrelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§126

Fyllnadsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden:
Marie %ORPTYLVW
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Emma Emanuelsson (C) har befriats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C).

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§127

Fyllnadsval - Ledamot i kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ledamot i kultur- och folkhälsonämnden:
Daniel Malm Nielsen
[[
[[

Beskrivning av ärendet
Per Andersson (C) har befriats från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
Yttrar sig i ärendet:
Anna Roos (C).

Beslutet skickas till
Kultur- och folkhälsonämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-09-16

Kommunfullmäktige

§128

Övriga ärenden
(2021 KS0029)

Beskrivning av ärendet
Svar på fråga gällande bifallna motioner
Malin Svan (C) ställde inför kommunfullmäktiges förra sammanträde en fråga till
kommunstyrelsens ordförande gällande genomförandet av bifallna motioner.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) besvarar frågan.
Svar på fråga gällande vårdpersonal som städar på äldre- och korttidsboenden
Bo Gunnar Åkesson (M) riktar en fråga till omsorgsnämndens ordförande kring varför
vårdpersonal städar på äldre- och korttidsboenden i kommunen och lyfter att ett sätt att lätta
bördan för de anställda inom vården skulle vara att låta de som är utbildade inom vård arbeta
med vårduppgifter. Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson (S) besvarar frågan.

Handlingar i ärendet



Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande bifallna motioner
Fråga till omsorgsnämndens ordförande om att vårdpersonal städar på äldre- och
korttidsboende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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