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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Forum kl. 18:30-20:10 
  
Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 

Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M) §§71-78, §§80-86, 
Kerstin Alexén (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice 
ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Malin Svan (C), Lisa 
Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip 
Carlsson (C), Martin Isaksson (SD), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer 
Johansson (M) §§71-78, §§80-86, Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), 
Gunnel Johansson (S), Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan 
Bengtsson (C), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande) §§71-78, §§80-86, 
Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bjarne 
Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Bo Larsson (M) §§71-78, §§80-86, 
Fredrik Engberg (L)  ersätter Åsa Engberg (L), Per-Yngve Bengtsson (S)  ersätter 
Hanna Arvidsson (S), Fredrik Arturson (S)  ersätter Rune Gunnarsson (S), 
Birgitta Åkesson (C)  ersätter Andreas Algerbo (C), Tommy Andersson (S)  
ersätter Birgitta Årzen (S), Ingrid Johansen (S)  ersätter Johan Fahlen (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Bo-Gunnar Åkesson (M) §79 

Christer Johansson (M) §79 
Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande) §79 
Bo Larsson (M) §79 

  
Utses att justera Ronny Löfquist (S) 

Bo Gunnar Åkesson (M) 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-09-09    
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Protokollet omfattar §§71-86 
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ÄRENDELISTA 
§71 Val av justerare 

§72 Godkännande av ärendelista 

§73 Meddelanden 

§74 Information från revisorerna 

§75 Slutredovisning - Örnaskolans kök 

§76 Omsättning av befintligt lån 

§77 Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared 

§78 Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden 

§79 Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av detaljplanen 

§80 Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl.  (Landeryds skola) - antagande av detaljplanen 

§81 Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande microplaster 

§82 Inkomna interpellationer 

§83 Inkomna motioner 

§84 Avsägelser 

§85 Fyllnadsval 

§86 Övriga ärenden 
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§71 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ronny Löfquist (S) och Bo Gunnar Åkesson (M) att justera 
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
Paragrafen är justerad 
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§72 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§73 

Meddelanden  
(2022 KS0009) 

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

Beskrivning av ärendet 
Till sammanträdet har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som inkommit 
och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om. Malin Matsson, samordnare våld i nära 
relationer, föredrog det pågående arbetet mot våld i nära relationer i Hylte kommun.  

Handlingar i ärendet 
 Information handlingsplan mot våld i nära relationer _ KF sep 2022 

Paragrafen är justerad 
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§74 

Information från revisorerna  
(2022 KS0011) 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har inget att informera om vid detta sammanträde.  
Paragrafen är justerad 
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§75 

Slutredovisning - Örnaskolans kök  
(2019 KS0510) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Örnaskolans kök. 

Beskrivning av ärendet 
Beslutad budget för renovering av Örnaskolans kök är 25,3 miljoner kronor.  
  
För att skapa bättre flöde i köket och därmed bättre arbetsmiljö har renovering av ventilation 
utförts samt en standardhöjning av storköksutrustning genomförts. Till följd av undermålig 
ventilation samt kyl- och frysutrymmens konstruktion har budgeten utökats under 
projekttiden. 
  
Projektets totala kostnad är 25,1 miljoner kronor vilket ryms inom beslutad budget. 

Handlingar i ärendet 
 §136 KS Slutredovisning - Örnaskolans kök 
 §131 KSAU Slutredovisning - Örnaskolans kök 
 Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Örnaskolans kök 
 Slutredovisning projekt 183 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av 
Örnaskolans kök. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Hyltebostäder 
 

Paragrafen är justerad 
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§76 

Omsättning av befintligt lån  
(2022 KS0239) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omsätta befintliga lån om 69,5 miljoner kronor under år 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2022 behöver ett lån omsättas, dvs Hylte kommun behöver låna upp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Totalt uppgår summan till 69,5 
miljoner kronor. 
  
Det senaste året har kraven för nyupplåning samt omsättning av befintliga lån ökat vilket 
kräver beslut i kommunfullmäktige. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §137 KS Omsättning av befintligt lån 
 §137 KSAU Omsättning av befintligt lån 
 Tjänsteskrivelse - Omsättning av befintligt lån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omsätta befintliga lån om 69,5 
miljoner kronor under år 2022. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Ronny Löfquist (S). 
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§77 

Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared  
(2022 KS0240) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 bidra till medfinansiering av infrastruktursatsning till Trafikverket i Kinnared med 50 
miljoner kronor varav 25 miljoner kronor avser näringslivssatsning från Region 
Halland. 

 redovisa medfinansieringen om 25 miljoner kronor som en kostnad i resultaträkningen 
under 2022. 

Beskrivning av ärendet 
För att möjliggöra en fortsatt satsning på näringslivet i Hylte kommun och främst i Kinnared 
har en pågående diskussion förts med Trafikverket för att tillmötesgå säkra transporter genom 
Kinnared. Nuvarande transporter sker på ett inte tillfredsställande sätt. En förbifart i Kinnared 
är önskvärd för företagens tunga transporter eftersom företagen i området växer och det ger 
möjlighet för företagen att investera ytterligare.  
  
Som ett led i Hylte kommuns satsning på utveckling av näringslivet och ortsutvecklingen gör 
Hylte kommun en offensiv satsning i Kinnared om 50 miljoner kronor. Region Halland har 
beslutat om en näringslivssatsning i kommunen om 25 miljoner kronor vilket innebär att 
Hylte kommuns andel avser 25 miljoner kronor. Trafikverket och Derome Timber är även 
finansiärer i infrastruktursatsningen. 
  
I Kinnared har flera företag etablerats och stora investeringar har gjorts och kommer att göras 
för att möjliggöra en fortsatt utveckling av näringslivet. Kommunen har dessutom renoverat 
Kinnareds skola, färdigställd 2021 och en ny förskola färdigställdes 2020. I budget 2022 
beslutades om pilotprojekt för att stärka orternas identitet, framtidstro och attraktion där 
Kinnared ingår. Denna infrastruktursatsning är en omfattande satsning i Kinnareds 
ortsutveckling. 
  

Handlingar i ärendet 
 §138 KS Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared 
 §40 TU Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared 
 Tjänsteskrivelse - Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
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 bidra till medfinansiering av infrastruktursatsning till Trafikverket i Kinnared med 50 
miljoner kronor varav 25 miljoner kronor avser näringslivssatsning från Region 
Halland. 

 redovisa medfinansieringen om 25 miljoner kronor som en kostnad i resultaträkningen 
under 2022. 

 

Yttrar sig i ärendet: 
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Tommy 
Edenholm (KV), Lennart Ohlsson (C), Bo Eriksson (C), Lisa Mogren (V), Bengt-Åke Torhall 
(L). 
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Tommy 
Edenholm (KV), Lennart Ohlsson (C), Bo Eriksson (C) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§78 

Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 
omsorgsnämnden  
(2022 KS0087) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om revidering av omsorgsnämndens och kultur- och 
folkhälsonämndens reglemente enligt bifogade förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den uppdelning 
mellan kultur- och folkhälsonämnden (KFN) och omsorgsnämnden (ON) av ansvar för 
insatser och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra 
sätt. Kultur- och folkhälsonämnden har även vid sammanträde den 29/4 2021 genom beslut i 
§32 föreslagit kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena. 
  
Människor med funktionshinder kan ha rätt till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL). Idag är ansvaret för sådana insatser uppdelat på så vis att ON ansvarar för insatser 
enligt LSS oavsett ålder samt insatserna omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, 
dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt SoL för vuxna. KFN ansvarar för insatser 
enligt SoL till personer under 18 år.  
  
Uppdelningen innebär att KFN ansvarar för insatser till de personer under 18 år med 
funktionshinder som behöver insatser men som av något skäl inte kan få dessa enligt LSS. 
Dessa personer riskerar att drabbas av ett glapp i systemet, där omsorgskontoret har 
kompetens att utreda och bedöma deras behov men saknar befogenhet att bevilja insatser 
medan kultur- och folkhälsokontoret saknar kompetens att utreda och bedöma men har 
exklusiv befogenhet att besluta.  
  
Kommunledningskontoret har med anledning av det uppmärksammade problemet undersökt 
hur ett femtontal andra kommuner organiserat ansvaret för omsorg om människor med 
funktionshinder. Slutsatsen är att ingen av jämförelsekommunerna har en liknande 
uppdelning.  
  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på revidering av omsorgsnämndens och 
kultur- och folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kultur- 
och folkhälsokontoret och omsorgskontoret. Revideringen innebär att omsorgsnämnden får 
befogenhet att besluta om insatser till människor med funktionshinder oavsett sökandens ålder 
och med vilket lagstöd beslutet ska fattas.  
  
De föreslagna revideringarna finns markerad i bilagda förslag till reglementen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2021, KSAU §66, att skicka ärendet 
på remiss till kultur- och folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden. 
  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget på revideringen av omsorgsnämndens 
reglemente, ON §28 den 28 april 2022. Omsorgsnämnden förutsätter att det görs en 
ekonomisk utredning som ligger till grund för en budgetjustering. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på revidering av reglementet, KFN 
§36 den 28 april 2022. 
  
I omsorgsnämndens lyfts frågan om budget. Kommunledningskontoret förslår i nuläget ingen 
budgetjustering. Antalet ärenden är få och varierar över tid. Ekonomienheten har fört dialog 
med kontoren. Och en avstämning kommer att ske framöver avseende de ekonomiska 
konsekvenserna. 
  
Då kontoren redan har börjat undersöka hur en eventuell överflytt ska kunna ske kan de 
föreslagna reglementsändringarna börja gälla omedelbart. Kommunledningskontoret föreslår 
att förslagna revideringar genomförs i enlighet med förslaget. 
  

Handlingar i ärendet 
 §139 KS Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 §132 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 Tjänsteskrivelse revidering av reglemente omsorgsnämnden och kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 §66 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 §28 ON Remiss Revidering av reglemente omsorgsnämnden 
 §36 KFN Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av 
omsorgsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens reglemente enligt bifogade förslag. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C).  
Yrkanden: 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutet skickas till  
Omsorgsnämnden  
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§79 

Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av 
detaljplanen  
(2019 KS0374) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. / Parkstaden i Hyltebruks samhälle 
har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på fastigheten Västra 
Hylte 1:211 och möjliggöra ny bostadsbebyggelse på en central och kollektivtrafiknära plats i 
Hyltebruk. Planen ska möjliggöra för en ny attraktiv stadsdel med övervägande bostäder, med 
inslag av kommersiell eller offentlig service för att göra stadsdelen mer levande. Gällande 
detaljplan tillåter industri. 
  
Förslaget har varit ute på samråd 2020-10-06 – 2020-10-30. De synpunkter som kom in under 
perioden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-23 (§96). 
  
Planförslaget har därefter varit ute på granskning i enighet med plan och bygglagen mellan 
2022-05- 02 – 2022-05-23. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunens hemsida och på 
samhällsbyggnadskontoret. Under granskningstiden har 9 yttranden kommit in. Yttrandena 
har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadskontoret 
har med anledning av inkomna synpunkter, lagt till mindre ändringar av planförslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
detaljplanen antas.  

Handlingar i ärendet 
 §140 KS Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av 

detaljplanen 
 §46 TU Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) - antagande av 

detaljplanen 
 §49 SBN Detaljplan för Västra Hylte 1_211 m.fl. (Parkstaden) -godkännande av 

granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen 
 Tjänsteskrivelse Detaljplan för Västra Hylte 1_211 m.fl. (Parkstaden) -godkännande 

av granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen.(257176) (0) 
 Planbeskrivning antagandehandling(257950) (0) 
 Granskningsutlåtande(257948) (0) 
 Plankarta(257947) (0) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Bo Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Malin Thydén Kärrman (S), Lisa Mogren (V).  
Yrkanden: 
Anna Roos (C), Maling Thydén Kärrman (S) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Notering: 
Den moderata gruppen: Christer Johansson (M), Bo Gunnar Åkesson (M), Bo Larsson (M), 
Desirée Hultberg (M) avstår från att delta i beslutet under kallelsens § 10 (§ 79) - Detaljplan 
för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden).  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§80 

Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl.  (Landeryds skola) - antagande av 
detaljplanen  
(2021 KS0299) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. i Landeryds samhälle har tagits fram. Syftet 
med detaljplanen har varit att möjliggöra en ny skola och förskola på platsen. Gällande 
detaljplan tillåter framförallt bostäder. 
  
Förslaget har varit ute på samråd 2022-01-17 – 2022-02-14. De synpunkter som kom in under 
perioden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-27 (§26). 
  
Planförslaget har därefter varit ute på granskning i enighet med plan och bygglagen mellan 
2022-05- 02 – 2022-05-23. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunens hemsida och på 
samhällsbyggnadskontoret. Under granskningstiden har 8 yttranden kommit in. Yttrandena 
har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadskontoret 
har med anledning av inkomna synpunkter, lagt till mindre ändringar av planförslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
detaljplanen antas.  
  

Handlingar i ärendet 
 §141 KS Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl.  (Landeryds skola) - antagande av 

detaljplanen 
 §47 TU Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl.  (Landeryds skola) - antagande av detaljplanen 
 §50 SBN Detaljplan för Linnås 1_9 m.fl. (Landeryd skola) -godkännande av 

granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen 
 Tjänsteskrivelse Detaljplan för Linnås 1_9 m.fl. godkännande av granskningsutlåtande 

och antagande av detaljplanen(257172) (0) 
 Planbeskrivning(257831) (0) 
 Granskningsutlåtande(257832) (0) 
 Plankarta Linnås 1_9 m.fl. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Anna Roos (C), Malin Thydén Kärrman (S). 
Yrkanden: 
Anna Roos (C) och Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§81 

Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
gällande microplaster  
(2022 KS0231) 

Beslut 
Interpellationsdebatten är avslutad.  

Beskrivning av ärendet 
Lennart Ohlsson (C) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
gällande microplaster.  
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén Kärrman (S) har skriftligen besvarat 
interpellationen.  
Lennart Ohlsson (C), Lisa Mogren (V), Ronny Löfquist (S) och Bo Gunnar Åkesson (M) 
yttrar sig i interpellationsdebatten.  

Handlingar i ärendet 
 Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande 

microplaster. 
 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande microplaster. 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§82 

Inkomna interpellationer  
(2022 KS0012) 

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

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit. 

Handlingar i ärendet 
 Interpellation - kanter vid nyasfalterad GC-väg 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§83 

Inkomna motioner  
(2022 KS0013) 

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

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har två motioner inkommit.  

Handlingar i ärendet 
 Motion - Ungdomspolitik 
 Motion - Simkunnighet ger badsäkerhet 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§84 

Avsägelser  
(2022 KS0014) 

Beskrivning av ärendet 
Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde.  
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§85 

Fyllnadsval  
(2022 KS0015) 

Beskrivning av ärendet 
Inga fyllnadsval behöver genomföras vid dagens sammanträde.  
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§86 

Övriga ärenden  
(2022 KS0016) 

Beskrivning av ärendet 
Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande personalens belastning inom 
omsorgen. 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2022 riktade Stina Isaksson (SD) 
två frågor till omsorgsnämndens ordförande gällande personalens belastning inom 
omsorgen.  Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson (S) besvarar frågorna vid 
dagens sammanträde. 
Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande marknadsplatsen i 
Torup. 
Fredrik Engberg (L) har riktat en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande 
marknadsplatsen i Torup. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén Kärrman 
(S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
 Enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande marknadsplatsen i 

Torup 
 Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande personalens belastning inom 

omsorgen 
Paragrafen är justerad 
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