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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), Andreas Algerbo (C) §§53-75, Krister Mattsson (S) 
(vice ordförande), Monica Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim 
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Lisa Mogren (V), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), 
Johan Fahlen (S), Martin Isaksson (SD), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer 
Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD), Gunnel Johansson (S), Roger Andersson 
(S), Tommy Edenholm (KV) §§40-54, §§56-75, Håkan Bengtsson (C), Desirée 
Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin 
Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Fredrik Engberg (L), Per-Yngve Bengtsson (S), 
Fakhria Hamidi (S), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Bengt 
Svensson (C), Anna Larsson (S)

Övriga närvarande Ingemar Steneteg  (C) (Revisor) §§40-52
Ove Gustavsson (S) (Revisor) §§40-52
Stigert Winterquist  (L) (Revisor) §§40-52
Kristina Johansson (S) (Revisor) §§40-52
Emma Gröndahl (Kommunchef)

Utses att justera Birgitta Årzén (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§40-75
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ÄRENDELISTA
§40 Val av justerare

§41 Godkännande av ärendelista

§42 Meddelanden

§43 Information från revisorerna

§44 Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen

§45 Årsredovisning 2020

§46 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2020

§47 Ombudgetering investeringar

§48 Remiss Fi2019/01983 Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner 
gällande ansvar för regional fysisk planering.

§49 Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool 
Global Nyby Campus A dnr. 2021:748

§50 Ändrade krav för redovisning av partistöd

§51 Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

§52 Budgetmedel till renovering av Torups skola

§53 Rivning av gamla Örnaskolans lågstadium

§54 Försäljning gamla Real

§55 Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd

§56 Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt upplåning av 
max 10 miljoner kronor

§57 Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige

§58 Återredovisning motioner

§59 Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp

§60 Motion angående policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens 
regi

§61 Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala fastighetsbolag

§62 Svar på interpellation till ordförande i omsorgsnämnden angående samordningsenheten för 
hemvården och särskilt boende

§63 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande byggnadsteknisk 
undersökning av Forum

§64 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skolgård och parkering 
Rydö skola

§65 Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande kommunal 
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logoped

§66 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande den negativa 
befolkningsutvecklingen i kommunen

§67 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande verksamhet mot barns 
övervikt och ohälsa

§68 Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande gällande översyn av 
dokumentet svenska för invandrare

§69 Inkomna interpellationer

§70 Inkomna motioner

§71 Avsägelse - samtliga uppdrag

§72 Avsägelse - samtliga uppdrag

§73 Fyllnadsval - ersättare omsorgsnämnden

§74 Fyllnadsval - ledamot och 2:e vice ordförande kultur- och folkhälsonämnden

§75 Övriga ärenden
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§40

Val av justerare 
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Birgitta Årzén (S) och Anna Roos (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
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§41

Godkännande av ärendelista 
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
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§42

Meddelanden 
(2021 KS0024)

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
 Bokslut verksamhetsberattelse med internkontroll - Nämnden för överförmyndare i 

samverkan
 Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 - Nämnden för överförmyndare i samverkan
 Beslut om efterträdarval
 Revisionsrapport - Granskning av entreprenadinköp Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 §39 KS Avtal padelhall - juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan Unnaryds 

GoIF och kommunen(226403) (0)_TMP
 Arrendeavtal padelhall
 Länsstyrelsens beslut att ej upphäva föreskrifter
 Halmstad kommun Protokollsutdrag 2021-03-31 KF § 17 Överenskommelse om 

hemsjukvården i Halland
 Varbergs kommun KF 20210316, § 38 - Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 

2021-2028
 Skrivelse - Elförsörning med vindkraft
 Granskning Oskar Petterssons donationsfond
 Revisionsrapport Granskning av entreprenadinköp SBN

7 / 63



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Information från revisorerna 
(2021 KS0025)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit emot informationen.

Beskrivning av ärendet
Revisorernas ordförande Ingemar Steneteg (C) informerar om två granskningar som avslutas i 
Maj. Den ena rör kommunens hantering av pandemin och den andra elevhälsan.
 
Utöver dessa granskningar pågår en granskning av kommunens fordonshantering
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§44

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen 
(2021 KS0213)

Beslut
Inga frågor från allmänheten ställs vid sammanträdet.

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde erbjuds allmänheten möjlighet att ställa frågor till 
kommunfullmäktige med anledning av årsredovisningen för 2020.
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§45

Årsredovisning 2020 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat årsbokslut för 2020.

Beskrivning av ärendet
 
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens 
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga 
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktige beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls. Kommunfullmäktige har antagit fem finansiella 
nyckeltal och samtliga uppnådde god kvalitet i bokslutet för 2020.
 
Kommunfullmäktige har beslutat om 42 nyckeltal varav 5 finansiella nyckeltal. Av de 
finansiella nyckeltalen uppnår 100 procent god kvalitet. Av verksamheternas 37 nyckeltal är 
det 3 som inte utvärderats vid bokslutet och är därmed inte med i värderingen av god 
ekonomisk hushållning. Av de 34 nyckeltal som utvärderats uppnår 80 procent god eller 
delvis god kvalitet medan 20 procent inte uppnår god kvalitet. Utifrån kommunfullmäktiges 
definition har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning under 2020.
 
Koncernens resultat 2020 uppgick till 20,2 mnkr. Kommunens resultat 2020 uppgick till 13,7 
mnkr vilket motsvarar 1,9 % i relation till skatteintäkter och bidrag.
 
I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 7,2 mnkr.
 

Handlingar i ärendet
 §65 KS Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun
 §58 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun
 2020 Årsredovisning Hylte Kommun
 Årsredovisning och revisionsberättelse Hyltebostäder 2020 - undertecknad
 Protokollsutdrag §13 årsredovisning Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat årsbokslut 
för 2020.
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Yrkanden
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Anna Roos (C), Malin Thydén-Kärrman (S), Gunnel 
Johansson (S), Birgitta Årzén (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.
 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Anna Roos (C), Malin Thydén-Kärrman (S), Gunnel 
Johansson (S), Birgitta Årzén (S) och Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C), Monica Grönroos 
Dehlin (SD), Bo Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C). 
 

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillsynsnämnden
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten

11 / 63



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2020 
(2021 KS0208)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen.
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga styrelser, nämnder, gemensamma 
nämnder och för de enskilda förtroendevalda i dessa organ för år 2020.
 

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse med anledning av 
årsredovisningen.
 
Det är kommunfullmäktiges uppgift att årligen besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras för de styrelser, nämnder, gemensamma nämnder och andra kommunala organ som 
bedriver kommunens verksamhet på uppdrag av kommunfullmäktige. Till grund för 
ansvarsprövningen ligger revisorernas granskningar och revisionsberättelse. Revisorerna har i 
sin revisionsberättelse för år 2020 lämnat vissa synpunkter på den interna kontrollen hos 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, men 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samtliga styrelser, nämnder, gemensamma nämnder 
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
 

Handlingar i ärendet
 Revisionsberättelse årsredovisning 2020

 
 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Nämnden för överförmyndare i samverkan
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
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§47

Ombudgetering investeringar 
(2021 KS0117)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att ombudgetera 43 679 tkr från 2020 till 2021 så att beslutade projekt kan genomföras enligt 
beslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva 
de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar i 
mars.

Handlingar i ärendet
 §33 KS Ombudgetering investeringar
 §21 KSAU Ombudgetering investeringar
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 inklusive Borabo
 Sammanställning ombudgetering investeringar 2020-2021 efter KSAU 9 mars
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021
 Sammanställning ombudgetering investeringar 2020-2021
 RN ombudgetering investering 2020 Slangtvätt
 RN ombudgetering investering 2020 Insatsfordon
 §7 KFN Ombudgetering raminvestering kultur- och folkhälsonämnden
 §8 BUN Ombudgeteringar investeringar från 2020 till 2021
 §3 SBN Ombudgeteringar investeringar 2020 till 2021
 §15 ON Ombudgetering raminvestering 2021 Omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 43 679 tkr från 2020 till 2021 så att beslutade 
projekt kan genomföras enligt beslut.
- ombudgeteringen gällande Borabo, som beslutades på kommunfullmäktige 4 mars, tas med i 
sammanställningen.
- att lyfta ur den föreslagna ombudgeteringen gällande Unnaryds Idrottshall för 
ett förtydligande till kommunfullmäktige 6 maj.

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten
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Samtliga nämnder
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§48

Remiss Fi2019/01983 Hemställan från Region Halland och Hallands 
läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering. 
(2021 KS0073)

Beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker Region Hallands hemställan om utökat uppdrag för regional 
fysisk planering med hänsyn taget till det som följer av bifogat yttrande. 

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Region Halland har lämnat in en hemställan till Finansdepartementet om att få bli regionalt 
fysiskt planorgan och hemställan bereds nu på Finansdepartementet. Kommunen har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på remissen och svaret ska vara Finansdepartementet tillhanda 
senast den 31 maj 2021.

För att förklara Region Hallands avsikt att söka uppdraget Regional fysisk planering så 
beslutade Kommun- och regionledningsforum den 2 september 2020 att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen gällande regional fysisk plan för Halland samt överlämna denna till 
Finansdepartementet.

Bakgrunden till hemställan är att Region Halland bedömer att det finns ett behov av att ta 
fram en regional fysisk plan i Halland för att belysa mellankommunala och mellanregionala
samhällsutvecklingsfrågor i ett regionalt perspektiv för att generera goda förutsättningar för
samhällsutveckling i hela Halland. Region Halland har en process igång för att ta fram en 
Strukturbild för Halland som ska redogöra för de förutsättningarna såsom infrastruktur, trafik, 
arbetsmarknad, bostadsmarknad och demografi. Strukturbild Halland ska utgöra underlaget 
till en framtida Regional fysisk plan.

Samhällsbyggnadskontoret har på tjänstemannanivå diskuterat hemställan från Region 
Halland. Några remissvar har ännu inte lämnats från någon kommun.
 

Lagstiftning

Uppdraget som regionplaneorgan regleras i plan- och bygglagens (PBL) sjunde kapitel 
Regional fysisk planering. I PBL anges att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län 
och i Skåne län. I övriga län är det frivilligt att använda regional fysisk planering. PBL är 
också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t ex 
översikts- och detaljplaner. Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var 
Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad 
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samordning och bättre bostadsförsörjning.

När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:

1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,

2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,

4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, 
andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra 
myndigheter som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur 
dessa planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, 
och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och 
vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har 
betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser.

Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en översiktsplan, dvs den är vägledande och 
inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner kan ge fördelar om de efterlevs men 
det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om överklagande i detaljplaner eller 
liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot motivera varför avsteg 
görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en kommun idag ska 
motivera avsteg från den egna översiktsplanen.
 

Omvärldsanalys

Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering 
sedan början av 2000-talet. Just nu pågår arbetet med att ta fram regionplan för Skåne 2022-
2040 vilket blir den första regionplanen sedan regionen fick uppdraget 2019 enligt PBL.

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram 
flera regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för 
Stockholm (RUFS 2050), togs fram 2018.
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Västra Götalandsregionen har just nu frågan om regionen ska bli ett regionplaneorgan ute på 
remiss fram till september 2021 hos kommuner, kommunalförbund m.fl.
 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis lämnar kommunen inte direkt över några befogenheter till regionen, men 
i praktiken kan regionplanen komma få påverkan på kommunens beslut. Syftet är att planen 
ska underlätta för den kommunala planeringen. Hylte kommun vill förtydliga att det 
kommunala planmonopolet inte ska påverkas av en regional plan. Det är därför av stor vikt att 
alla parter är inställda på att regionens frågor ligger på en mycket övergripande nivå.

Halland har i stort och under lång tid haft en stark tillväxt. För en hållbar samhällsutveckling 
är det relevant att studera mellankommunala frågor i Halland men också sätta Halland i ett 
sammanhang. Halland har goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt men till det 
kommer utmaningar att tillväxten ska kunna ske långsiktigt hållbart och omfatta hela 
regionen.

Det är en förutsättning för Hylte kommun att den regional fysisk planering beaktar samtliga 
ingående kommuners förutsättningar på ett sådant sätt att det leder till en gynnsam utveckling 
för alla delar av regionen.

Kommunjurist Alice Risenfors har deltagit i handläggningen av ärendet.

Handlingar i ärendet
 §60 KS Remiss Fi2019/01983 Hemställan från Region Halland och Hallands läns 

kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.
 §22 TU Remiss om regional fysisk planering i Halland enligt plan- och bygglagen - Fi 

2019/01983
 Tjänsteskrivelse - Yttrande regionplan
 Remissvar regional fysisk planering
 Remissmissiv Hemställan gällande ansvar för regional fysisk planering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka Region Hallands hemställan om 
utökat uppdrag för regional fysisk planering med hänsyn taget till det som följer av bifogat 
yttrande. 

 

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C).

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet
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§49

Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en 
förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748 
(2021 KS0090)

Beslut
Kommunfullmäktige avstyrker ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om 
godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i 
Hylte kommun fr.o.m. läsåret 2022/23 och överlämnar yttrandet till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
OneSchool Global Nyby Campus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun 
fr.o.m. läsåret 2022/23.

Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021.

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se

Sammanfattning av remissvar:

Hylte kommun har små skolor på landsbygden med små klasser och en etablering av 
förskoleklass i närheten av Landeryds skola kan medföra att Hylte kommuns skolorganisation 
påverkas negativt då elevunderlaget på våra egna skolor riskerar att minska. Minskat 
elevunderlag kommer även att ge ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Hylte kommun har i dagsläget svårt att få behörig personal till sina skolor och förskolor. Start 
av en ny förskoleklass gör att konkurrensen om pedagogisk behörig personal ökar och kan ge 
negativ verkan på skolorna och förskolorna i Hylte kommun.

Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrka ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som huvudman 
för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun fr.o.m. läsåret 
2022/23.

Kommunledningskontoret har inget att tillföra i sak. Kommunledningskontoret lämnar 
därutöver inget förslag till beslut.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §61 KS Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid 

OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748
 §63 KSAU Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid 

OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748
 Tjänsteskrivelse Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool 

Global Nyby Campus AB  dnr 2021:748
 §23 BUN Remiss Ansökan om godkännande som huvudmanför en förskoleklass - 

OneSchool Global Nyby Campus AB
 Tjänsteskrivelse BUK Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från 

OneSchool Global Nyby Campus AB  dnr 2021_748
 Ärendebeskrivning Remissvar remiss från Skolinspektionen ansökan från OneSchool 

Global Nyby Campus AB  dnr 2021:748
 Ansökan om godkännande för utökning av förskoleklass OneSchool Global Nyby 

Campus AB dnr. 2021:748

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i sitt yttrande till Skolinspektionen 
avstyrker ansökan från OneSchool Global Nyby Campus AB om godkännande som 
huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus AB i Hylte kommun 
fr.o.m. läsåret 2022/23.
 

 

Yrkanden
Malin Svan (C) yrkar att ansökan ska tillstyrkas. 
Anna Roos (C) och Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Malin Svans yrkande. 
 
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Yttrar sig i ärendet
Malin Svan (C), Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson 
(SD), Lisa Mogren (V).
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige biträder kommunstyrelsens beslut att 
avstyrka ansökan. Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige biträder Malin Svans 
(C) yrkande att ansökan ska tillstyrkas. Ordförande finner att kommunfullmäktige biträder 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. 
 
Följande ordning gäller för omröstningen:
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Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag att avstyrka ansökan röstar JA
Den som röstar för Malin Svans (C) förslag att tillstyrka ansökan röstar NEJ
 
Med röststiffrorna 29 JA, 8 NEJ och 2 som avstår från att rösta finner ordförande att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Reservationer
Anna Roos (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Malin Svans (C) yrkande.
 
 
 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §49
Ärende: Remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global 
Nyby Campus A dnr. 2021:748,  2021 KS0090

Omröstningslista(or)
Tillstyrka eller avstyrka ansökan om godkännande som huvudman

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), 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
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Martin Isaksson (SD), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Fakhria Hamidi (S), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Bengt Svensson (C), ersättare X
Anna Larsson (S), ersättare X
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Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Resultat 29 8 2
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Ändrade krav för redovisning av partistöd 
(2021 KS0155)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistödsredovisning för 2020 endast behöver innehålla:

- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på 
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga 
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.

- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för partistöd ska kommunfullmäktiges partier lämna in en 
redovisning av föregående års partistöd innan juni månads utgång. I redovisningen ska 
följande saker ingå:

Organisationsnummer för partiet.

Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.

Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts samt 
protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.

Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.

Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Även i kommunallagen (4 kap 31§) står det att redovisningen måste lämnas in senast 6 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunallagen beskriver dock inte hur själva 
redovisningen ska se ut, inte mer än att redovisningen ska innehålla en granskningsrapport 
från en särskild utsedd granskare.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att lätta kraven för redovisningen av partistödet 
2019 med anledning av pandemin. Pandemin är inte över, och kommunledningskontoret 
föreslår därför att kraven för redovisningen av hur partierna använde partistödet under 2020 
lättas. Kommunledningskontorets förslag till beslut är samma som kommunfullmäktiges 
beslut i juni 2020 om ändrade krav på partistödsredovisningar.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 §62 KS Ändrade krav för redovisning av partistöd
 §54 KSAU Ändrade krav för redovisning av partistöd
 Tjänsteskrivelse Ändrade krav för redovisning av partistöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020 
endast behöver innehålla:

- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på 
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga 
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.

- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor

 

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar att:
- samma regler som gäller för övriga föreningar i Hylte kommun även ska gälla politiska 
partier
- partierna har till sista december 2021 på sig att inkomma med dessa handlingar, detta 
under förutsättning att nuvarande situation förändras och att årsmöten kan äga rum.
 
Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos 
förslag.
 
 
Tommy Edenholm (KV) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C), Håkan Bengtsson (C), Tommy 
Edenholm (KV), Ronny Löfquist (S).
 

Beslutsgång
Orförande frågar först om kommunfullmäktige biträder kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Därefter frågar ordförande om fullmäktige biträder Anna Roos (C) förslag. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige biträder kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. 
 
Följande ordning gäller för omröstningen:
 
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA
Den som röstar för Anna Roos (C) förslag röstar NEJ
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Med röststiffrorna 22 JA och 17 NEJ finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Reservationer
Rolf Näslund (M), Bo Eriksson (C), Anna Roos (C), Martina Philip Carlsson (C), Stina 
Isaksson (SD), Malin Svan (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C), Bjarne 
Gunnarsson (SD), Kerstin Alexén (S), Ewa Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin 
Isaksson (SD) och Monica Grönroos Dehlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anna Roos (C) förslag.
 

Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige
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Omröstningslista
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §50
Ärende: Ändrade krav för redovisning av partistöd,  2021 KS0155

Omröstningslista(or)
Partistöd

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), 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
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Martin Isaksson (SD), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Fakhria Hamidi (S), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Bengt Svensson (C), ersättare X
Anna Larsson (S), ersättare X
Resultat 22 17 0
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-06

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 
(2021 KS0160)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar: 

- att delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

- att delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång.

- att delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att ge 
kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel.

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att 
besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela 
föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för de fall inte hinder mot detta 
föreligger enligt lag, ska delegera till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut.

Handlingar i ärendet
 §66 KS Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen
 §53 KSAU Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen
 Bemyndigande till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av den 

tillfälliga pandemilagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
- att delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
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Mötesdatum
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.

- att delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång.

- att delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Budgetmedel till renovering av Torups skola 
(2020 KS0389)

Beslut
Kommunfullmäktige tilldelar 58 Mkr för renovering av Torups skola.

Beskrivning av ärendet
I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om Resultat- och ekonomisk plan (REP) 
för 2021-2024 beslutades även att påbörja projektering och renovering av Torups skola. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med begäran om medel för renoveringen.

Hylte bostäder har på uppdrag av kommunledningskontoret gjort en förstudie av Torups 
skola. Torups skola är i stort behov av renovering. Det är sedan länge känt att det finns 
fuktskador i taket till omklädningsrummet och fönster är i behov renovering/utbyte. 
Ventilationen behöver ersättas och det finns gamla fuktskador samtidigt behöver dränering 
genomföras. Invändigt är det mest ytskikt som behöver ses över. Barn – och 
ungdomsnämnden har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på åtgärder för att skolan 
ska motsvara dagens behov och möjliggöra samutnyttjande under hela skoldagen.

En ny skola i Torup för 175 barn innebär en uppskattad investeringsutgift om drygt 90 Mkr 
inklusive kök och idrottshall. En ny skola för 250 barn innebär en uppskattad 
investeringsutgift om drygt 115 Mkr inklusive kök och idrottshall.

Handlingar i ärendet
 §67 KS Renovering av Torups skola
 §55 KSAU Renovering av Torups skola
 Tjänsteskrivelse . Budgetmedel för renovering av Torups skola
 Ärendebeskrivning BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola - reviderad 

efter arbetsutskottets möte 20210309
 §24 BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
 Tjänsteskrivelse BUN Upphandlingsunderlag renovering Torups skola
 §203 KSAU Renovering av Torups skola
 Skrivelse Torups skola 20201117
 Miljöinventering Torups skola inkl bilagor
 Budgetkalkyl - Torups skola rev 2020-07-30
 Inventeringsrapport förstudie - Torups skola 2020-04-21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 58 Mkr för renovering 
av Torups skola.
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Yrkanden
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) och 
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anna Roos (C) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering: 
 
Centerpartiet och Moderaterna vill satsa på Torups skola. För oss är det viktigt att det blir en 
långsiktigt hållbar lösning – ur samtliga hållbarhetsperspektiv. Det beslutsunderlag som 
beskriver en renovering av skolan på 58 miljoner är för dåligt och lämnar alltför många 
frågetecken obesvarade för att vi utan vidare skall godkänna förslaget – därför yrkar vi att 
ärendet ska återremitteras och kompletteras med följande:
 

 Vi vill se jämförbara kostnader för renovering och nybyggnation. I dessa kostnader 
behöver såväl kostnader för evakuering under byggtiden, som ombyggnation av 
pedagogisk karaktär tas med.

 Vi saknar posten om utemiljö (Vid senaste skolbyggen/renoveringar har pengar 
avsatts till pedagogisk utemiljö 5 milj/skolgård). Det behövs såväl en pedagogisk som 
trygg utemiljö.

 Vi skulle vilja se jämförbara framtida driftskostnader inklusive hållbarhetsanalyser 
kring nybyggnation eller renovering med alternativen; 1) renovera befintliga 
byggnader, 2) bygga ny skola, och idrottshall eller 3) bygga ny skola men behålla och 
renovera det som behövs runt idrottshallen.

 Vi efterlyser dialog och analys av behovet av antal skolenheter, upptagningsområde 
och antal platser i skolområdet – så att vi rustar oss på ett långsiktigt hållbart sätt för 
framtiden. Vi saknar en helhetssyn och strategisk plan för utvecklingen av Torups 
rektorsområde.

 Vi efterlyser barnens delaktighet i skolans renovering/utformning, då det för oss är 
självklart att barnkonventionen beaktas.

 
Lisa Mogren (V) yrkar avslag på Anna Roos (C) återremissyrkande.
 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfqvist (S), Håkan Bengtsson (C), Malin Svahn (C), Anna Roos (C), Lisa Mogren 
(V), Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Bo Gunnar Åkesson 
(M) och Tommy Edenholm (KV).
 

Beslutsgång
Ordförande finner att punkterna 1, 3 och 4 i motiveringen till återremissyrkandet inte hör till 
ärendet om budgetmedel till renovering och att de därför ska avvisas, dvs. inte tas upp till 
prövning av kommunfullmäktige. Vid en eventuell återremiss kvarstår därför punkterna 2 och 
5 i motiveringen. 
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Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras. Ordförande finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. 
Votering begärs. och verkställs. 
 
Följande ordning gäller för omröstningen: 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA
Den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ
 
Med röststiffrorna 29 JA, 0 NEJ och 10 som avstår från att rösta finner ordförande att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Ordförande frågar därför om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Protokollsanteckning
Centerpartiet och Moderaterna i samverkan har lämnat en protokollsanteckning med följande 
lydelse: 
 
C och M i Samverkan vill till protokollet lämna följande anteckning. Då ordförande i 
Kommunfullmäktige bedömt att alla punkter i återremissen inte får lämnas anser vi att det 
inte är någon mening med att genomdriva återremissen. Därav avstår vi från att rösta i 
omröstningen.
 
Anna Roos (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bengt 
Svensson (C), Anderas Algerbo (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Christer 
Johansson (M)  och Desirée Hultberg (M).
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Omröstningslista: §52
Ärende: Budgetmedel till renovering av Torups skola,  2020 KS0389

Omröstningslista(or)
Avgöra idag eller återremittera

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), 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
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Maria Johansson Arnström (S), ledamot X
Martina Philip Carlsson (C), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Martin Isaksson (SD), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Christer Johansson (M), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Fakhria Hamidi (S), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Bengt Svensson (C), ersättare X
Anna Larsson (S), ersättare X
Resultat 29 0 10
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§53

Rivning av gamla Örnaskolans lågstadium 
(2021 KS0169)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringsanslag om 1 550 000 kr för rivning av gamla 
Örnaskolans lågstadium.

Beskrivning av ärendet
Grundsärskolan bedriver sin verksamhet i delar av den gamla lågstadiebyggnaden intill 
Kråkbergsskolan som i tidigare benämnts Örnaskolans mellanstadium. Lokalerna har 
genomgått arbetsmiljömässig undersökning och kontrollmätning då personal under våren 
2020 påtalade lukt och huvudvärk.

Mätningar visar att det är fukt i krypgrunden under dessa lokaler men fukten är isolerad under 
del av byggnaden och är inte spridd till hela byggnaden i dagsläget.

Då Kråkbergsskolan byggdes var ambitionen att denna byggnad skulle rivas men 
elevunderlaget var fortfarande högt för att möjliggöra rivningen. Eftersom lokalerna är i dåligt 
skick så är rivning det bästa alternativet.

Handlingar i ärendet
 §68 KS Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium
 §56 KSAU Rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium
 Tjänsteskrivelse - rivning av gamla Örnaskolans mellanstadium

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett 
investeringsanslag om 1 550 000 kr för rivning av gamla Örnaskolans lågstadium.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomienheten
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§54

Försäljning gamla Real 
(2021 KS0164)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att ansöka om avstyckning och genomföra försäljning av del av Västra Hylte 1:225, kallad 
"Gamla Real" till köpare som avser att bevara och utveckla den bevarandevärde byggnaden.
- att Hylte kommun vid försäljningen har fri prövningsrätt.

Beskrivning av ärendet
Byggnaden kallad Gamla Real är belägen centralt i Hyltebruk och ingår som en del i 
fastigheten Västra Hylte 1:225.

Tidigare har kommunstyrelsen den 18 februari 2020 beslutat att godkänna avstyckning av 
Gamla Real. Arbetsutskottet förslag var därutöver att ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett prospekt för att förbereda en extern försäljning av Gamla Realskolan via 
mäklare. Denna beslutssats följde inte med i kommunstyrelsen och något gällande beslut finns 
därför inte. Handlingarna bifogas.

I Gamla Real bedrivs idag, sedan höstterminen 2020, resursskola. Verksamheten avser nu att 
flytta till nya lokaler. När resursskolan flyttar kommer Gamla Real att stå tom. Fråga om 
försäljning av byggnaden är aktuell.

Gamla Real uppfördes i mitten av 1930-talet och byggnaden har B-klassats vid inventering av 
bebyggelseantikvarier i samarbete med länsstyrelsen och de halländska kommunerna. 
Byggnaden kan därigenom skyddas genom 8 kap 13-14 §§ och 4 kap 16 § PBL.

I 8 kap 13 § PBL framgår att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. För att 
bestämmelsen ska kunna tillämpas behöver inte byggnaderna vara byggnadsminnesklassade 
enligt kulturmiljölagen (1998:950). Ett tillräckligt motiv kan vara att de är representativa för 
tidigare samhälleliga eller estetiska ideal, eller att de ger en god uppfattning om tidigare 
sociala villkor för en viss samhällsgrupp. Skyddet kan hävdas i varje enskilt lov- eller 
tillsynsärende.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ansökningar om lov och ska om det avser ett ärende 
gällande en B-klassad byggnad, såsom Gamla Real, beakta dessa bestämmelser och det 
kulturhistoriska värdet.

Barn- och ungdomskontoret har fortsatt inget behov av lokalerna. Därför föreslås att Gamla 
Real säljs samt att avstyckningen genomförs i samband med försäljningen. Då ärendet 
bedöms vara av större vikt för kommunen bör kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.
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Handlingar i ärendet
 §69 KS Försäljning gamla Real
 §57 KSAU Försäljning Gamla Real
 Gamla Real - försäljning och avstyckning
 §29 KS Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1_125
 §13 KSAU Gamla Real - Avstyckning av fastigheten Västra Hylte 1_125
 Karta Förslag på avstyckning Gamla Real

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta:
- att ansökan om avstyckning och genomföra försäljning av del av Västra Hylte 1:225, kallad 
"Gamla Real" till köpare som avser att bevara och utveckla den bevarandevärde byggnaden.
- att Hylte kommun vid försäljningen har fri prövningsrätt.

 

Yrkanden
Håkan Bengtsson (C) yrkar att:
 
- kommunen behåller Gamla Real tomten, snarast river byggnaden  samt lägger tomten i 
markreserv för framtida behov.
 
Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Håkan Bengtssons förslag. 
 
Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
 

Yttrar sig i ärendet
Håkan Bengtsson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S), Lisa Mogren (V), Stina 
Isaksson (SD). 
 

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Håkan Bengtssons (C) 
förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 

Reservationer
Håkan Bengtsson (C), Malin Svan (C), Anna Roos (C), Martina Philip Carlsson (C) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Håkan Bengtssons (C) förslag. 
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§55

Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd 
(2021 KS0170)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av ny 
panncentral i Unnaryd.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder planerar att investera i en ny fjärrvärmeanläggning i Unnaryd.

Nuvarande fjärrvärmeanläggning är belägen i källaren på Unnegatan 1 i Unnaryd. Detta är 
samma fastighet där Vildmarksgymnsiet hade sina lokaler.

Anläggningens primära värmekälla kommer från en fastbränslespanna (pellets), men när det 
är låga utomhustemperaturer kan pannan få hjälp av en oljeeldad, tidigare gaseldad, panna. I 
dagsläget går befintlig fastbränslepanna på maxkapacitet under årets kallaste dagar och vid 
extremt låga utomhustemperaturer används även reservpannan (olja) vid behov.

Anläggningen fungerar för tillfället, men är snart i behov av en större översyn.

För att kunna säkerställa drift samt förse fler fastigheter med fjärrvärme i Unnaryd krävs mer 
effekt för att säkerställa de befintliga samt de nya kunders behov.

Investeringen beräknas kosta ca 15 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 
9 000 000 kr.

Kommunledningskontoret har konstaterat att det i protokollet från Hyltebostäders styrelse 
nämns att de skickar med en fråga om prioritering av biobränsle under projekteringen. 
Kommunledningskontoret anser att detta inte är en fråga som kommunfullmäktige har 
möjlighet att besluta om enligt stiftelseförordningen.

Kommunledningskontoret har utöver frågan om biobränsle inget att tillägga till 
Hyltebostäders ärende, utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

Handlingar i ärendet
 §70 KS Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd
 §70 KSAU Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd
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 Tjänsteskrivelse KLK - Investering av ny panncentral i Unnaryd
 1140-20-103 - Tjänsteskrivelse - Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
 1140-20-102 - Bilaga 1 Ny panncentral - Unnaryd 2021-03-03
 1140-20-104 - Bilaga 2 Förbrukning och kostnader för ny separat uppvärmning - 

Unnaryd 2021-03-03

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäders investering av ny panncentral i Unnaryd.

 

Yrkanden
Bo Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Yttrar sig i ärendet
Bo Eriksson (C).
 

Jäv
Tommy Edenholm (KV) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet.

Beslutet skickas till 
Hyltebostäder
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§56

Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup 
samt upplåning av max 10 miljoner kronor 
(2021 KS0171)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bostadsstiftelsen Hyltebostäders investering av stambyte på 
Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder planerar att investera i stambyte på Smedjevägen i Torup.

De befintliga stammarna är i behov av åtgärd på grund av läckage och uppdraget för detta 
togs fram redan 2017.

Under de senaste åren har det uppkommit vattenskador i lägenheterna p.g.a. läckage i 
radiatorkretsen samt läckage från varmvattenledningarna och även p.g.a. att tätskikt saknas 
under badkaren.

En teknisk beskrivning har tagits fram men efter vidare dialog med konsulter och 
undersökningar på plats har Hyltebostäder kommit fram till att fastigheten kräver en större 
investering p.g.a. av skick och standard. Relining av avloppsledning är möjlig i källaren men 
de största antalet stammar behöver bytas ut.

Då det mesta i fastigheten är original sedan 1963 ser Hyltebostäder en möjlighet att lyfta 
fastighetens lägenheter till dagens standard.

Investeringen beräknas kosta ca 9 000 000 kr.

Enligt stiftelseförordningen för bostadsstiftelsen ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas vid investeringsobjekt som överstiger 200 prisbasbelopp eller vid övriga frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 200 prisbasbelopp är med 2021 års nivå ca 
9 000 000kr.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Hyltebostäders ärende, utan föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 miljoner.

Handlingar i ärendet
 §71 KS Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt 

upplåning av max 10 miljoner kronor
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 §71 KSAU Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt 
upplåning av max 10 miljoner kronor

 Tjänsteskrivelse KLK - Investering av stambyte på Smedjevägen i Torup
 Till styrelsen Stamrenovering Smedjevägen 2
 Beskrivning Stamrenovering Smedjevägen 2
 Budget - Stambyte TE Smedjevägen 2 Torup

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäders investering av stambyte på Smedjevägen i Torup samt upplåning av max 10 
miljoner.

Beslutet skickas till 
Hyltebostäder
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§57

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige 
(2021 KS0158)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återredovisningen av kommunfullmäktigeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är 
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en 
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen 
förra redovisningen.

I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har 
slutredovisats/blivit verkställda.

Handlingar i ärendet
 §63 KS Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 §59 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren 2021
 Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av 
kommunfullmäktigeuppdrag.

 

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C).
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§58

Återredovisning motioner 
(2021 KS0156)

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

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts 
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste 
redovisningen.

Handlingar i ärendet
 §64 KS Återredovisning motioner 2021
 §60 KSAU Återredovisning motioner 2021
 Tjänsteskrivelse Återredovisning motioner våren 2021
 Redovisning av motioner - våren 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner.
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§59

Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp 
(2020 KS0071)

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
följande.

- att ge KLK i uppdrag att se över riktlinjerna för upphandling och inköp och utreda 
möjligheten att korta ned inställelsetiden vid upphandling.

- att ge KLK i uppdrag att se över riktlinjerna för upphandling och inköp och vikta 
upphandlingen, i enlighet med SKRs riktlinjer.

- att bjuda in upphandlingsmyndigheten samt konkurrensverket för att prata om upphandling 
och dess processer, detta är kostnadsfritt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunledningskontoret i uppdrag att lämna ett 
förslag till svar på motionen.

Kommunledningskontoret vill framföra följande vad det gäller inställelsetiden, första att-
satsen. Att av de grundläggande principerna i LOU följer att man inte får ställa krav som gör 
att man diskvalificerar anbudsgivare p.g.a. geografiskt läge. Man ska också ställa krav enligt 
proportionalitetsprincipen d.v.s. krav ska ha ett naturligt samband med produkten eller 
tjänstens behov. En övervägning görs alltid i den enskilda upphandlingen vilken inställelsetid 
som är möjlig och som tillgodoser behovet.

Vad det avser andra att-satsen i motionen så viktas upphandlingar där det passar och är 
affärsmässigt lämpligt utifrån verksamhetens behov och då baserat på de grundläggande 
principerna. Kommunens riktlinjer är förenliga med SKR:s råd och vägledningar.

I tredje att-satsen föreslås att upphandlingsmyndigheten och konkurrensverket ska bjudas in. 
Hylte kommuns upphandlingsfunktion är medlemmar i SOI (Sveriges offentliga inköpare) 
som är en nätverksförening för alla upphandlare i Sverige. En gång om året ses alla för att ta 
del av nyheter och samverka kring alla frågor som är aktuella inom området. I länet har alla 
kommuner nätverk tillsammans för att hantera gemensamma upphandlingar och samverka 
kring upphandlingsfrågor i allmänhet. Vidare finns möjlighet att ha kontakt med både 
upphandlingsmyndigheten och SKR för gratis rådgivning i enskilda frågor och denna 
möjlighet utnyttjas vid behov. Upphandlingsfunktionen känner sig trygg med dessa nätverk 
för att hänga med i utvecklingen i upphandlingsfrågan. Men kommer framöver ha med sig 
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frågan om ytterligare utbildningsinsatser och utveckling av upphandlingsfunktionen.

Kommunledningskontoret anser att motionen, med stöd av ovanstående, ska anses besvarad.

Handlingar i ärendet
 §26 KS Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp
 §20 KSAU Svar på motion angående revidering av dokumentet upphandling och 

inköp
 Tjänsteskrivelse Svar på motion angående revidering av dokumentet upphandling och 

inköp
 §42 KSAU Motion Revidering av dokument kring upphandling och inköp
 Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp
 §14 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

 

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD).
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§60

Motion angående policy för mat vid beställning av konferenser och 
catering i kommunens regi 
(2020 KS0331)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion där de föreslår att:
- Hylte kommun får i uppdrag att utforma riktlinjer så att det tydligt framgår att vid 
anordnande av konferens eller inköp av catering, där livsmedel ingår, ska följa de krav som 
gäller för inköp av livsmedel enligt Hylte kommuns policy.

Kommunledningskontoret föreslår att kontoret får i uppdrag att lämna förslag till svar på 
motionen.

Handlingar i ärendet
 §45 KS Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i 

kommunens regi
 §131 KSAU Motion Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i 

kommunens regi- på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i 

kommunens regi - på remiss
 Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi
 §101 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen. 

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S).
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Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen. Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos 
(C) förslag att bifalla motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår motionen.
 

 

Reservationer
Anna Roos (C), Martina Philip Carlsson (C), Håkan Bengtsson (C) och Malin Svan (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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§61

Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala 
fastighetsbolag 
(2018 KS0239)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnade 21 maj 2018 in en motion om ändrad uthyrningspolicy för 
Hyltes kommunala fastighetsbolag. I motionen föreslås att:

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra kommunens uthyrningspolicy av kommunala 
hyresrätter till att endast gå till personer med inkomst från arbete, studier, pension samt 
personer som idag bor i Hylte.

Ärendet har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott innan, men då valde arbetsutskottet 
att låta ärendet utgå till ett senare tillfälle.

Handlingar i ärendet
 §49 KS Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala 

fastighetsbolag
 §125 KSAU Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala 

fastighetsbolag - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion angående ändrad uthyrningspolicy - på remiss
 Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala fastighetsbolag
 §79 KF Inkomna motioner 2018-06-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 
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§62

Svar på interpellation till ordförande i omsorgsnämnden angående 
samordningsenheten för hemvården och särskilt boende 
(2021 KS0081)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M) har ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande gällande 
samordningsenheten för hemvården och särskilt boende. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson (S) har skriftligen besvarat interpellationen.
 
Bo Gunnar Åkesson (M) och Gunnel Johansson (S) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation angående samordningsenheten för hemvården och särskilt 

boende
 Interpellation till ordförande i omsorgsnämnden angående samordningsenheten för 

hemvården och särskilt boende
 §33 KF Inkomna interpellationer
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§63

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
byggnadsteknisk undersökning av Forum 
(2021 KS0091)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
byggnadsteknisk undersökning av Forum. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skriftligen besvarat interpellationen.
 
Bo Gunnar Åkesson (M) och Ronny Löfquist (S) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation gällande byggnadsteknisk undersökning av Forum.
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande byggnadsteknisk 

undersökning av Forum
 §33 KF Inkomna interpellationer
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§64

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
skolgård och parkering Rydö skola 
(2021 KS0101)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
skolgård och parkering vid Rydö skola. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skriftligen besvarat interpellationen.
 
Stina Isaksson (SD) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation gällande skolgård och parkering på Rydö skola.
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skolgård och parkering 

Rydö skola
 §33 KF Inkomna interpellationer
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§65

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
gällande kommunal logoped 
(2021 KS0209)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
gällande kommunal logoped. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S) har skriftligen besvarat 
interpellationen.
 
Stina Isaksson (SD) och Maria Hedin (S) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Interpellationssvar - kommunal logoped
 Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande kommunal 

logoped
 §33 KF Inkomna interpellationer
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§66

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen 
(2021 KS0211)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande den 
negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skriftligen besvarat interpellationen.
 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Gunnel Johansson (S) och Tommy 
Edenholm (KV) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation gällande den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande den negativa 

befolkningsutvecklingen i kommunen
 §33 KF Inkomna interpellationer
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§67

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
verksamhet mot barns övervikt och ohälsa 
(2021 KS0210)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
verksamhet mot barns övervikt och ohälsa. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skriftligen besvarat interpellationen.
 
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S), Rolf Näslund (M), Maria Hedin (S) 
och Birgitta Årzén (S) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Svar på interpellation gällande verksamhet mot barns övervikt och ohälsa.
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande verksamhet mot barns 

övervikt och ohälsa
 §33 KF Inkomna interpellationer
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§68

Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande 
gällande översyn av dokumentet svenska för invandrare 
(2021 KS0212)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har ställt en interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande 
gällande översyn av dokumentet svenska för invandrare inom vuxenutbildningen. 
 
Kultur- och folkhälsonämndens ordförande Birgitta Årzén (S) har skriftligen besvarat 
interpellationen.
 
Stina Isaksson (SD) yttrade sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande gällande översyn av 

dokumentet svenska för invandrare
 §33 KF Inkomna interpellationer
 Svar på interpellation gällande översyn av dokument svenska för invandrare
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§69

Inkomna interpellationer 
(2021 KS0114)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationerna och beslutar att:
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om personalutskottet och tillväxtutskottet 
lämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommundelsråd lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om moskén i Hyltebruk lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Kråkbergsskolan lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har fyra interpellationer inkommit. 

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande personalutskottet samt 

tillväxtutskottet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande kommundelsråd
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande moskén i Hyltebruk
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande Kråkbergsskolan
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§70

Inkomna motioner 
(2021 KS0026)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har fyra motioner inkommit.

Handlingar i ärendet
 Motion - Policy för jämställdhets- och rättighetsintegrering
 Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens skolor
 Motion - Revidera riktlinjer för skolskjuts
 Motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte kommun
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§71

Avsägelse - samtliga uppdrag 
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Mustafe Ahmed Yuusuf (S) från 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län 
beträffande platsen i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Mustafe Ahmed Yuusuf (S) har lämnat in en avsägelse gällande samtliga uppdrag. 

Handlingar i ärendet
 Avsägelse samtliga uppdrag KF, ON

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län
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§72

Avsägelse - samtliga uppdrag 
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Maj Brodin Johansson (M) från 
uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i kultur- och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Maj Brodin Johansson (M) har lämnat in en avsägelse gällande samtliga uppdrag.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse samtliga uppdrag
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§73

Fyllnadsval - ersättare omsorgsnämnden 
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ersättare i omsorgsnämnden:
 
Anna Larsson
xx 
xx 
 

Beskrivning av ärendet
Mustafe Ahmed Yuusuf (S) har befriats från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
 

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S).

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden
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§74

Fyllnadsval - ledamot och 2:e vice ordförande kultur- och 
folkhälsonämnden 
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande person till ledamot och 2:e vice ordförande i kultur- och 
folkhälsonämnden:
 
Christer Johansson
xx 
xx 
 

Beskrivning av ärendet
Maj Brodin Johansson (M) har befriats från uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i 
kultur- och folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval. 
 

Yttrar sig i ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M).

Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsonämnden
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§75

Övriga ärenden 
(2021 KS0029)

Beskrivning av ärendet

Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Lennart Ohlsson (C) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om 
genomförandet av vissa åtgärder vid gång- och cykelbanan mellan Hyltebruk och Skärshult. 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) ber att få besvara frågan 
vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens. 

Handlingar i ärendet
 Fråga till SBNs ordf ang GC-Väg Skärshult
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