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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 18:30-21:40 
  
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), Monica Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall 
(L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S) §§76-79, §§81-98, Rolf Näslund 
(M), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson 
Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Martin Isaksson 
(SD), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Ewa Gunnarsson 
(SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Åsa Engberg (L), Roger 
Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Desirée Hultberg 
(M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson 
(S), Bo Eriksson (C), Per-Yngve Bengtsson (S), Fakhria Hamidi (S), Bjarne 
Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Bengt Svensson (C), Anna Larsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (Kommunchef) 

Stigert Winterquist  (L) (Revisor) §§76-79 
Ove Gustavsson  (S) (Revisor) 
Ingemar Steneteg (C) (Revisor) 
Kristina Johansson (S) (Revisor) §§80-98 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 

Lars Sundberg (S) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§76-98 
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ÄRENDELISTA 
§76 Val av justerare 

§77 Godkännande av ärendelista 

§78 Meddelanden 

§79 Information från revisorerna 

§80 Ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2020 

§81 Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden 

§82 Landeryds skola om- eller nybyggnad 

§83 Val av nämndeman till Halmstads tingsrätt 

§84 Svar på motion Hylla Mästarna 

§85 Svar på motion angående huskurage 

§86 Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare 

§87 Svar på motion angående tillgängliga badplatser 

§88 Svar på motion angående införande av medborgarförslag 

§89 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande personalutskottet samt 
tillväxtutskottet 

§90 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande Kommundelsråd 

§91 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande moskén i Hyltebruk 

§92 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande Kråkbergsskolan 

§93 Inkomna interpellationer 

§94 Inkomna motioner 

§95 Avsägelse - ersättare omsorgsnämnden 

§96 Avsägelse - samtliga uppdrag 

§97 Fyllnadsval - ersättare i omsorgsnämnden 

§98 Övriga ärenden 
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§76 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Anna Roos (C) och Lars Sundberg (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
Paragrafen är justerad 
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§77 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§78

Meddelanden 
(2021 KS0024) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena. 

Handlingar i ärendet 
 Beslut om efterträdarval
 Entledigande nämndeman Maj Brodin Johansson

Paragrafen är justerad 
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§79

Information från revisorerna 
(2021 KS0025) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ingemar Steneteg, ordförande i revisionen, berättar om den granskning av entreprenadinköp 
som gjorts av dels samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, dels Hyltebostäders. Syftet med 
granskningen har varit att kontrollera om samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för 
Hyltebostäder har en tillräcklig internkontroll. Revisorerna informerar om sina slutsatser. 
Granskningsrapporten har i sin helhet delgivits kommunfullmäktige skriftligen vid tidigare 
sammanträde. 

Yttrar sig i ärendet 
Bo Gunnar Åkesson (M). 

Paragrafen är justerad 
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§80

Ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2020 
(2021 KS0190) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse för år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om styrelsen för samordningsförbundet beviljas 
ansvarsfrihet för 2020. 

Revisorerna i samordningsförbundet har i sin revisionsgranskning tillstyrkt att styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att bl,a verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre. 

Handlingar i ärendet 
 §109 KS Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i

Halland
 §96 KSAU Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i

Halland
 Tjänsteskrivelse - Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse
 Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland - del 1
 Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland - del 2
 Revisionsberättelse från Regionens och kommunernas revisor Samordningsförbundet

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundets styrelsen 2020 

Yrkanden 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttrar sig i ärendet 
Anna Roos (C). 
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Jäv 
På grund av jäv deltar inte Birgitta Årzen (S) i handläggningen av ärendet. 

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet 

Paragrafen är justerad 
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§81

Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- 
och folkhälsonämnden 
(2021 KS0134) 

Beslut 
Kommunfullmäktige fördelar om 272 tkr från barn- och ungdomsnämndens driftsbudget till 
kultur- och folkhälsonämndens driftsbudget enligt barn- och ungdomsnämndens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheterna Gymnasiet och Individ och familjeomsorg gick från att tillhöra Barn- och 
ungdomsnämnden till att tillhöra Kultur- och folkhälsonämnden i samband med 
organisationsförändringen 2020. Budgetmedel fördelades om mellan nämnderna i samband 
med organisationsförändringen. I dialog mellan kontoren har det framkommit att tidigare 
omfördelning av budgetmedel inte var fullständig. 

Enligt ny beräkning föreslås att 272 tkr av driftbudgeten ombudgeteras från Barn- och 
ungdomsnämnden till Kultur- och folkhälsonämnden, samt 165 tkr avseende 
investeringsbudget. 

Flytt av investeringsbudget är inkluderat i ärendet för ombudgeteringar 2020 till 2021. 

Handlingar i ärendet 
 §110 KS Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och

folkhälsonämnden
 §97 KSAU Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och

folkhälsonämnden
 Tjänsteskrivelse - justering ramar 2021 och framåt
 §9 BUN Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och

folkhälsonämnden
 Tjänsteskrivelse Ramjustering till Kultur- och folkhälsonämnden Budget 2021
 Ramjustering till Kultur- och folkhälsonämnden 2021 -  BUN

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fördela om 272 tkr från barn- 
och ungdomsnämndens driftsbudget till kultur- och folkhälsonämndens driftsbudget enligt 
barn- och ungdomsnämndens förslag. 
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 

Paragrafen är justerad 
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§82

Landeryds skola om- eller nybyggnad 
(2021 KS0163) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
- att projektera och genomföra en byggnation av en ny skola och fritidshem i Landeryd för
intervallet 100–110 elever. Skolan ska byggas på Movägen på Hylte kommuns fastigheter
Linnås 1:9 och Linnås 1:58.
- att projektera och genomföra en byggnation av ny gymnastiksal/Idrottshall i anslutning till
den nya skolan.
- att anslå 55 miljoner kr till projektet.
- att projektet ska innehålla en option på en ny förskola för 25-30 barn i anslutning till skolan.
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för området för angivet
ändamål.
- att uppdra till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och
folkhälsonämnden att samplanera innehåll och utformning av projektet. Nämnderna får i
uppdrag att ha dialog om projektet med berörda aktörer i Landeryd med omnejd.
- att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtida användningsområde för nuvarande
Landeryds skola.

 Möjligheten att bygga om fastigheten till förskola.
 Möjligheten att bygga om fastigheten till bostäder.

Beskrivning av ärendet 
I Framtid Hyltes förslag till investeringar i REP 2021-2024 anges att ett större 
investeringsprogram ska genomföras inom skolornas fastighetsbestånd eftersom flera 
fastigheter är 45-50 år gamla och det finns ett stort behov renovering och modernisering. 

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som 
beskriver tre olika alternativa lösningar för Landeryds skola. Dessa tre alternativ avser: 

- Renovering av Landeryds skola
- Nybyggnation av idrottshall/gymnastiksal
- Nybyggnation av ny skola i Landeryd inklusive placering

Hyltebostäder har gjort en förstudie avseende de olika alternativen. 

En totalrenovering av Landeryds skola innebär en kalkylerad investeringsutgift om ca 26 Mkr. 
I kalkylen ingår inte beräknade utgifter för ombyggnation eller evakueringslokaler under 
byggtiden. Förskola, kök och matsal ingår inte i beräknad investeringsutgift. Beräknas kunna 
vara klart 2023. 
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En ny idrottshall på befintlig tomt om 750 kvm medför en kalkylerad investeringsutgift om 
16,5 Mkr. 

Nybyggnation av ny skola i Landeryd inklusive idrottshall är inte möjlig på befintlig tomt. 
Alternativ plats/tomt för nybyggnation inklusive idrottshall för 100 barn kalkyleras till 56 
Mkr. Evakueringslokaler ingår inte i investeringsutgiften. Beräknas kunna vara klar 2024-
2025 med beräknad tid för ny detaljplan om ca tvår år. 

Handlingar i ärendet 
 §93 KS Landeryds skola om- eller nybyggnad
 §62 KSAU Landeryds skola om- eller nybyggnad
 Tjänsteskrivelse - Landryds skola om- eller nybyggnad
 Skrivelse Landeryds skola 20201117
 Budgetkalkyl - nybyggnad av skola & idrottshall 2020-10-28
 Landeryd alternativa platser för skola
 Bilaga 1 - Spekulationsbudget nybyggnad F-6 skola & idrottshall
 Bilaga 2 - Spekulationsbudget nybyggnad idrottshall
 Bilaga 3 - Skisser med mätningar
 Budgetkalkyl - Landeryds skola rev 2020-07-30

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 
- att besluta att projektera och genomföra en byggnation av en ny skola och fritidshem i
Landeryd för intervallet 100–110 elever. Skolan ska byggas på Movägen på Hylte kommuns
fastigheter Linnås 1:9 och Linnås 1:58.
- att besluta att projektera och genomföra en byggnation av ny gymnastiksal/Idrottshall i
anslutning till den nya skolan.
- att anslår 55 miljoner kr till projektet.
- att besluta att projektet ska innehålla en option på en ny förskola för 25-30 barn i anslutning
till skolan.
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för området för angivet
ändamål.
- att uppdra till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och
folkhälsonämnden att samplanera innehåll och utformning av projektet.
- att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtida användningsområde för nuvarande
Landeryds skola.

 Möjligheten att bygga om fastigheten till förskola.
 Möjligheten att bygga om fastigheten till bostäder.

Yrkanden 
Lisa Mogren (V), Malin Thydén-Kärrman (S), Maria Hedin (S), Birgitta Årzen (S), Bengt-
Åke Torhall (L) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Lisa Mogren (V) yrkar även att följande tillägg ska göras till strecksats 6: 
"Nämnderna får i uppdrag att ha dialog om projektet med berörda aktörer i Landeryd med 
omnejd." 

Malin Thydén-Kärrman (S), Maria Hedin (S), Birgitta Årzen (S), Bengt-Åke Torhall (L), 
Tommy Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Lisa Mogrens (V) 
tilläggsyrkande. 

Anna Roos (C) yrkar följande: 

- att ett tillägg ska göras i strecksats 1 så att den lyder "att besluta att projektera och
genomföra en byggnation av en ny förskola för 25-30 barn, skola och fritidshem i Landeryd
för intervallet 100–110 elever. Skolan ska byggas på Movägen på Hylte kommuns fastigheter
Linnås 1:9 och Linnås 1:58"
- att ett tillägg ska göras i strecksats 2 så att den lyder "att besluta att projektera och
genomföra en byggnation av ny gymnastiksal/Idrottshall i anslutning till den nya skolan.
Projekteringen ska ske i samråd med föreningslivet i Landeryd/Långaryd för att kunna
bredda utbudet av idrottsaktiviteter och se möjlighet till nya samarbeten och eventuell
sambyggnation."
- att ett tillägg ska göras i strecksats 3 så att den lyder "att anslår 55 miljoner kr till projektet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att till REP-beredningen i höst att återkomma med en mer
genomarbetad kostnadskalkyl för hela projektet där även förskolan ingår."
- att strecksats 4 ska tas bort
- att ett tillägg ska göras i strecksats 6 så att den lyder "att uppdra till kommunstyrelsen, barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden att samplanera innehåll och
utformning av projektet tillsammans med elever, föräldraråd, medarbetare, föreningslivet
och näringslivet i Landeryd och Långaryd."
- att strecksats 7 ändras så att den lyder "Kommunstyrelsen får i uppdrag att avyttra
Landeryds skola."

Bo Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C) och Malin Svan (C) yrkar bifall till Anna 
Roos (C) yrkanden.  

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos (C) yrkanden, med undantag för yrkandet 
beträffande strecksats 7 att skolan ska avyttras. 

Yttrar sig i ärendet 
Lisa Mogren (V), Malin Thydén-Kärrman (S), Maria Hedin (S), Birgitta Årzen (S), Bengt-
Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) Bo Gunnar Åkesson (M), Håkan 
Bengtsson (C), Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD).  

14 (46)



MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2021-06-22 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns av kommunfullmäktige: 
Strecksatserna prövas en i taget och kommunstyrelsens förslag ställs mot Anna Roos (C) 
tilläggs- respektive ändringsyrkande. Beträffande strecksats 6 prövas först kommunstyrelsens 
förslag. Därefter prövas om Anna Roos (C) eller Lisa Mogrens (V) tilläggsförslag ska 
prövas mot kommunstyrelsens förslag. 

Strecksats 1  
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos (C) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering 
begärs och verkställs. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar 
för Anna Roos (C) yrkande röstar NEJ. Med röstsiffrorna 22 JA och 18 NEJ finner ordförande 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

Strecksats 2 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos (C) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering 
begärs och verkställs. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar 
för Anna Roos (C) yrkande röstar NEJ. Med röstsiffrorna 22 JA och 18 NEJ finner ordförande 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

Strecksats 3 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos (C) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Strecksats 4 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos (C) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Strecksats 5  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige gör det. 

Strecksats 6 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige gör det. Sedan frågar ordförande först om kommunfullmäktige 
anser att Anna Roos (C) tilläggsyrkande ska prövas mot kommunstyrelsens förslag. Därefter 
frågar ordförande om kommunfullmäktige anser att Lisa Mogrens (V) tilläggsyrkande ska 
prövas mot kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att Lisa Mogrens (V) 
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tilläggsyrkande ska prövas mot kommunstyrelsens förslag. Slutligen frågar ordförande om 
kommunfullmäktige bifaller Lisa Mogrens (V) tilläggsyrkande eller avslår detsamma. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Strecksats 7 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos (C) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 
Strecksats 1: Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD), Martina Philip 
Carlsson (C), Anna Roos (C), Bo Eriksson (C), Håkan Bengtsson (C), Rolf Näslund (M), Bo 
Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Bjarne Gunnarsson (SD), Martin Isaksson (SD), Christer Johansson (M), Monica Grönroos 
Dehlin (SD), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos (C) 
yrkande. 

Strecksats 2: Bo Gunnar Åkesson (M), Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), 
Anna Roos (C), Rolf Näslund (M), Håkan Bengtsson (C), Martina Philip Carlsson (C), 
Monica Grönroos Dehlin (SD), Martin Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg 
(SD), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anna Roos (C) yrkande.  

Strecksats 3: Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Malin Svan (C), Håkan 
Bengtsson (C), Monica Grönroos Dehlin (SD), Kerstin Alexén (SD), Rolf Näslund (M), 
Christer Johansson (M), Martin Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson 
(SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Anna Roos (C) yrkande.  

Strecksats 4: Bo Gunnar Åkesson (M), Håkan Bengtsson (C), Stina Isaksson (SD), Rolf 
Näslund (M), Martin Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Monica Grönroos Dehlin (SD), 
Malin Hedenberg (SD), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna 
Roos (C) yrkande. 

Strecksats 6: Bo Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), 
Håkan Bengtsson (C), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna 
Roos (C) yrkande. 

Strecksats 7: Lennart Ohlsson (C), Anna Roos (C), Malin Svan (C), Rolf Näslund (M), 
Martina Philip Carlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos (C) yrkande.
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista 
Mötesdatum 
2021-06-22 

Kommunfullmäktige 

Omröstningslista: §82 
Ärende: Landeryds skola om- eller nybyggnad,  2021 KS0163 

Omröstningslista(or) 
Landeryds skola - strecksats 1 
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 
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 
Abdiasiis Dahir (S), 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 
Lennart Ohlsson (C), ledamot X 
Gunnel Johansson (S), ledamot X 
Åsa Engberg (L), ledamot X 
Roger Andersson (S), ledamot X 
Tommy Edenholm (KV), ledamot X 
Håkan Bengtsson (C), ledamot X 
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 
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 
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Kommunfullmäktige 

Anna Larsson (S), ersättare X 
Resultat 22 18 0 

Landeryds skola - strecksats 2 
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 
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 
Abdiasiis Dahir (S), 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 
Lennart Ohlsson (C), ledamot X 
Gunnel Johansson (S), ledamot X 
Åsa Engberg (L), ledamot X 
Roger Andersson (S), ledamot X 
Tommy Edenholm (KV), ledamot X 
Håkan Bengtsson (C), ledamot X 
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 
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 18 0 
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2021-06-22 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§83

Val av nämndeman till Halmstads tingsrätt 
(2021 KS0287) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person till nämndeman i Halmstads tingsrätt till 
den 31 december 2023: 

Göran 
Johansson 
Tovhultsvägen 6  
314 94 Landeryd 
Beskrivning av ärendet 
Maj Brodin Johansson har entledigats från uppdraget som nämndeman i Halmstad tingsrätt. 
Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny nämndeman för resten av 
tjänstgöringsperioden. 

Yrkanden 
Lennart Ohlsson (C) föreslår Göran Johansson (C). 

Beslutet skickas till
Halmstad tingsrätt 

Paragrafen är justerad 
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§84

Svar på motion Hylla Mästarna 
(2020 KS0152) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Per Andersson (C) har lämnat in en motion om att Hylte kommun bör 
hylla mästare på SM, EM och VM/OS-nivå. 

I motionen föreslås att kommunen årligen ska hylla mästare på nationell eller internationell 
nivå som tävlar för förening i Hylte kommun, är boende i eller nära anknuten till Hylte 
kommun. Motionärerna föreslår också att kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta 
fram rutin för hur föreningar ska inrapportera bedrifter som ska uppmärksammas. 

Kultur- och folkhälsonämnden är positiva till motionen och föreslår att motionen ska bifallas. 

Kommunledningskontoret vill tillägga att kommunledningskontoret behöver vara involverad i 
den rutin som ska gälla för hur hyllningarna ska gå till. Kommunledningskontoret föreslår 
dock att det ska vara kultur- och folkhälsonämnden som ansvarar för rutinen och att 
eventuella kostnader för uppvaktningar sker inom nämndens tilldelade ramar. 

Handlingar i ärendet 
 §90 KS Svar på motion Hylla Mästarna
 §142 KSAU Svar på motion Hylla Mästarna
 Tjänsteskrivelse KLK: Svar på motion Hylla mästarna
 §79 KFN Svar på motion Hylla Mästarna
 Tjänsteskrivelse - svar motion hylla mästarna
 §57 KSAU Motion Hylla Mästarna - på remiss
 §32 KF Inkomna motioner
 Motion Hylla Mästarna

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
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Yttrar sig i ärendet 
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos och Stina 
Isakssons bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Bo Eriksson (C), Bo 
Gunnar Åkesson (M), Martin Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Monica Grönroos Dehlin 
(SD), Malin Hedenberg (SD), Christer Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD), Bjarne 
Gunnarsson (SD), Desirée Hultberg (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos (C) och 
Stina Isakssons (C) bifallsyrkande. 

Paragrafen är justerad 
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§85

Svar på motion angående huskurage 
(2019 KS0231) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos och Maj Brodin Johansson lämnade den 12 mars 2019 in en motion i vilken de 
föreslår 
- att Hylte kommun inför Huskurage som en metod att förebygga våld i nära relationer,
- att inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 oktober 2019 att 
återremittera motionssvaret till arbets- och näringslivsnämnden. Nämnden tog därefter fram 
ett reviderat svar. Arbets-och näringslivsnämnden har även begärt in yttrande från polisen och 
även hört Hyltebostäder. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 september 2020 att återremittera 
motionen för att belysa det arbete som görs idag och hur det förebyggande arbetet med våld i 
nära relationer kan komma se ut utifrån intentionen i motionen. 

Arbets- och näringslivsnämnden har lämnat ett svar på återremissen och redovisar svar i 
enlighet med tjänsteskrivelse som bifogas ärendet. I tjänsteskrivelsen beskrivs bl.a. att fokus 
för nämnden under 2020 har varit att se över och effektivisera arbetssätt, revidera och 
kvalitetssäkra processer för våld i nära relationer och missbruk och upprätta rutiner kopplade 
till processerna för att ännu mer tydliggöra arbetet inom missbruk och våld. Det beskrivs hur 
socialsekreterare arbetar och hur information lämnas. 

Nämnden beskriver vidare följande ”Det finns en antagen handlingsplan för våld i nära 
relationer och en revidering av den har påbörjats med myndighetsrepresentanter från hela 
socialtjänsten i Hylte kommun och kommer att slutföras under våren 2021. 
En statlig utredning har tagit fram förslag till en ny socialtjänstlag. I den föreslås att 
socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och en del i att kunna möta detta nya 
lagkrav är att ett fokusområde för revideringen av handlingsplanen hur man kan arbeta mer 
förebyggande samt att tydliggöra samverkan och i det arbetet även involvera bland annat 
skola och polis. 
Kultur- och folkhälsonämnden är positiv till att ta med intentionen i motionen in i arbetet med 
revidering av handlingsplanen, men anser inte att man på fullmäktigenivå ska besluta på 
detaljnivå i metoder som verksamheten arbetar med. Kontoret anser därmed att motionen ska 
anses besvarad eftersom det gör att man har ett utrymme att göra anpassningar tillsammans 
med polis och andra aktörer.” 
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Kommunledningskontoret vill tillägga att nämnden enligt reglemente har till uppgift att 
fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, vilket innefattar att ge hjälp 
och stöd till personer som upplever våld i nära relationer. 

Kommunledningskontoret instämmer i det svar som kultur- och folkhälsonämnden lämnat och 
anser att återremissen samt motionen kan anses besvarade. 

Handlingar i ärendet 
 §91 KS Svar på motion angående huskurage
 §79 KSAU Remissvar på motion om Huskurage
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om Huskurage
 §19 KFN Återremiss av motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse återremiss av motion om huskurage
 §132 KSAU Motion Huskurage - återremiss
 Tjänsteskrivelse Motion Huskurage - återremiss
 §97 KF Svar på motion Huskurage
 §145 KS Svar på motion - Huskurage
 §335 KSAU Svar på motion - Huskurage (återremiss)
 §69 ANN Svar på motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om huskurage
 Yttrande till Hylte kommun med anledning av fråga om hur Polismyndigheten LPO

Falkenberg Hylte ser på införandet av ”huskurage” i Hylte kommun
 §261 KSAU Svar på motion - Huskurage
 §47 ANN Svar på motion om huskurage
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om huskurage
 §123 KSAU Motion - Huskurage, på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion huskurage, på remiss
 §37 KF Inkomna motioner
 Motion - Huskurage

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Anna Roos (C), Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD) och Bo Gunnar Åkesson (M) och 
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till motionen. 
Ronny Löfquist S), Maria Hedin (S) och Lisa Mogren (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Yttrar sig 
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar 
Åkesson (M), Maria Hedin (S), Lisa Mogren (V), Lennart Ohlsson (C). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Roos (C) 
m.fl. bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad röstar JA. Den som röstar för Anna
Roos (C) m.fl. förslag att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 21 JA 19 NEJ finner
ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunfullmäktiges förslag.

Reservationer 
Bo Eriksson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Lennart Ohlsson (C), Håkan 
Bengtsson (C), Stina Isaksson (SD), Martina Philip Carlsson (C), Anna Roos (C), Christer 
Johansson (M), Malin Svan (C), Martin Isaksson (SD), Monica Grönroos Dehlin (SD), Ewa 
Gunnarsson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), 
Desirée Hultberg (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos (C) m.fl. bifallsyrkande. 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §85 
Ärende: Svar på motion angående huskurage,  2019 KS0231 

Omröstningslista(or) 
Motion Huskurage bifall eller besvarad 
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 
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 
Abdiasiis Dahir (S), 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 
Lennart Ohlsson (C), ledamot X 
Gunnel Johansson (S), ledamot X 
Åsa Engberg (L), ledamot X 
Roger Andersson (S), ledamot X 
Tommy Edenholm (KV), ledamot X 
Håkan Bengtsson (C), ledamot X 
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 
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 
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Anna Larsson (S), ersättare X 
Resultat 21 19 0 
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§86

Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes 
företagare 
(2020 KS0288) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
I motion till kommunfullmäktige föreslår Rolf Näslund (M) att kommunfullmäktige ska 
besluta att: 

- Hylte kommun upprättar en databas för Hyltes företagare att anmäla sig till och därefter
tillämpar direktupphandlingsreglerna vid inköp av varor och tjänster som understiger 615 312
kronor.

I motionen ges exempel på kategorier som kan ingå i databasen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 september 2020, § 124, uppdragit till 
kommunledningskontoret att lämna förslag på svar på motionen. 

Kommunledningskontoret framför att för att en myndighet ska få direktupphandla krävs att 
någon av förutsättningarna i lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda. Det kan 
t.ex. vara att upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, för närvarande
615 312 SEK (19 kap. 7 § LOU).

När upphandlingens värde beräknas ska myndigheten titta på det totala belopp som ska 
betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. Eventuella options- och 
förlängningsklausuler ska räknas med som om de hade utnyttjats. Beräkningen ska göras på 
hela organisationens totala inköpsvärde under en avtalsperiod, normalt fyra år. 
Direktupphandlingar av samma slag ska räknas samman (19 kap. 8 § LOU). 

I de fall Hylte kommun har ett frekvent inköpsbehov överstiger alltså värdet av 
upphandlingen ofta direktupphandlingsgränsen. Detta betyder att kommunen istället har 
upphandlade ramavtal att avropa ifrån inom dessa områden. 

Och vad det gäller de kategorier som nämns i motionen så omfattas de redan av upphandlade 
ramavtal. 

Även om det i något fall skulle uppstå ett inköpsbehov där direktupphandling är möjligt ska 
inköpet ändå ske enligt de grundläggande upphandlingsprinciperna (4 kap. 1 § LOU, HFD 
2018 ref. 60). Däribland principen om icke-diskriminering som innebär att det är förbjudet att 
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diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Lokala leverantörer får alltså inte ges 
företräde. Det innebär att även om en direktupphandlingsdatabas enligt motionen skulle 
inrättas, skulle det inte vara tillåtet enligt upphandlingsreglerna att bara ha den öppen för 
Hylte kommuns företagare. 

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med kommun som infört en liknande databas 
som föreslås i motionen. Denna kommun uppger att det inte görs någon kontroll av företagen 
såsom rating, skatt eller arbetsgivaravgifter utan företagen syns omedelbart i listan efter att de 
anmält sig. Även om kommunen har avtal inom de flesta områdena så kan företag med 
konkurrerande tjänster och produkter välja att synas i listan. Det blir upp till beställaren att 
göra de kontroller som de anser behövliga. 

Idag har Hylte kommuns beställare vid direktupphandlingar möjlighet att tillfråga lokala 
leverantörer. I motionen föreslås att en direktupphandlingsdatabas ska upprättas för Hyltes 
företagare. Syftet med motionen kan emellertid inte tillgodoses eftersom det inte går att 
utestänga andra leverantörer från databasen. Utöver detta medför en 
direktupphandlingsdatabas en ökad risk för otillåtna direktupphandlingar. 
Direktupphandlingsdatabasen kan rätteligen endast tillämpas om det inte finns några 
upphandlade avtal som rör samma varor eller tjänster 

Kommunledningskontoret anser därför att motionen ska avslås. 

I beredningen av ärendet har deltagit jurist samt upphandlingsansvarig. 

Handlingar i ärendet 
 §92 KS Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare
 §80 KSAU Motionssvar Direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes

företagare
 §124 KSAU Motion Direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare - på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion direktupphandlingsdatabas - på remiss
 §84 KF Inkomna motioner
 Motion till Kommunfullmäktige - Direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare

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

Yttrar sig i ärendet 
Rolf Näslund (M). 

Paragrafen är justerad 
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§87

Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
(2020 KS0405) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion om att: 

- en inventering av alla kommunala badplatser görs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv

- åtgärder för att göra de kommunala badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas och
redovisas för berörd nämnd och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2021, §11, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Svar ska vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 6 augusti 2021. 

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
motionens ambitioner gällande tillgänglighetsanpassningar av badplatser är goda. De 
kommunala badplatserna har tillgänglighetsanpassats i olika grad genom åren men det är 
viktigt tillgänglighetsanpassningar grundas på en helhetsanalys. En mindre anpassning vid 
exempelvis en brygga kan bli verkningslös om personer med funktionshinder inte kan ta sig 
fram till själva bryggan eller badplatsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i sitt remissvar, den 27 april 2021 §27, att motionen 
bifalles och att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inventera de kommunala 
badplatserna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt kostnadsberäkna och redovisa 
erforderliga åtgärder. 

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran, utan 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §111 KS Svar på motion angående tillgängliga badplatser
 §98 KSAU Svar på motion angående tillgängliga badplatser
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser
 §27 SBN Motion - Tillgängliga badplatser
 §24 SBN AU Motion - Tillgängliga badplatser
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser
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 §11 KSAU Motion - Tillgängliga badplatser - På remiss
 Tjänsteskrivelse Motion Tillgängliga badplatser - på remiss
 §165 KF Inkomna motioner(220560)
 Motion - tillgängliga badplatser

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

Yrkanden 
Bengt-Åke Torhall (L), Malin Thydén-Kärrman (S), Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttrar sig i ärendet 
Bengt-Åke Torhall (L), Malin Thydén-Kärrman (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C). 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§88

Svar på motion angående införande av medborgarförslag 
(2021 KS0031) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår: 
- att Hylte kommun i enlighet med 8 kap §1 kommunallagen ska införa medborgarförslag
- att berörd nämnd ska ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av medborgarförslag.

Kommunledningskontoret lämnar följande svar på motionen: 

Enligt 8 kap. 1§ kommunallagen kan kommunfullmäktige besluta att införa möjlighet för 
medborgare att lämna in så kallade medborgarförslag. Den som är folkbokförd i kommunen 
eller i en kommun inom regionen kan då väcka ärenden i kommunfullmäktige. När ett 
medborgarförslag kommer in till kommunen mottas det av kommunfullmäktige för att sedan 
fördelas till aktuell nämnd. Kommunfullmäktige kan uppdra åt styrelser eller nämnder att 
svara på förslagen, i de fall frågorna inte är av principiell betydelse eller av större vikt för 
kommunen. I de fall medborgarförslagen är av principiell karaktär eller av större vikt för 
kommunen ger nämnden förslag på svar på medborgarförslaget, varpå ärendet går upp till 
kommunstyrelsen och slutligen beslutas om i kommunfullmäktige. Det innebär att det kan ta 
lång tid innan en medborgare får återkoppling på sitt medborgarförslag. 

Kommunens invånare har redan idag ett brett utbud av kommunikationsvägar för medborgare 
att lämna synpunkter och förslag på kommunens politik och verksamheter. Dels kan invånare 
lämna synpunkter via kommunens kontaktcenter, som sedan fördelar ärendet till rätt person. 
Kommunen har även en e-tjänst för att lämna synpunkter, samt en utskrivbar folder som 
invånare kan fylla i med sina förslag. Det går även att lämna synpunkter på Hylte kommuns 
facebooksida. Dessutom går det att framföra synpunkter direkt till tjänstepersoner eller 
politiker via telefon eller mail. Enligt kommunens riktlinjer ska invånare snabbt få 
återkoppling på sina synpunkter och förslag via dessa kommunikationsvägar. 

Med högkvalitativ service och snabb återkoppling främjar kommunen medborgardialog och 
delaktighet. I jämförelse med befintliga kommunikationsvägar mellan kommunen och dess 
medborgare är medborgarförslag ett mer resurskrävande och mindre tillgängligt forum för att 
lyfta förslag till kommunen. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. 

Handlingar i ärendet 
 §112 KS Svar på motion angående införande av medborgarförslag
 §99 KSAU Svar på motion angående införande av medborgarförslag
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 Tjänsteskrivelse - Motionssvar på motion angående medborgarförslag
 §41 KSAU Motion Införande av medborgarförslag – på remiss
 Tjänsteskrivelse Motion Införande av medborgarförslag - på remiss
 §13 KF Inkomna motioner
 Motion KF införande av medborgarförslag

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

Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Yttrar sig i ärendet 
Stina Isaksson (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Stina Isakssons (SD) 
bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för 
kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar för Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande 
röstar NEJ. Med röstsiffrorna 33 JA och 7 NEJ finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Stina Isaksson (SD), Martin Isaksson (SD), Monica Grönroos Dehlin (SD), Ewa Gunnarsson 
(SD), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Kerstin Alexén (SD) reserverar sig 
till förmån för Stina Isakssons (SD) bifallsyrkande. 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §88 
Ärende: Svar på motion angående införande av medborgarförslag,  2021 KS0031 

Omröstningslista(or) 
Motion medborgarförslag - bifall eller avslag 
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 
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 
Abdiasiis Dahir (S), 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 
Lennart Ohlsson (C), ledamot X 
Gunnel Johansson (S), ledamot X 
Åsa Engberg (L), ledamot X 
Roger Andersson (S), ledamot X 
Tommy Edenholm (KV), ledamot X 
Håkan Bengtsson (C), ledamot X 
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 
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 
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Anna Larsson (S), ersättare X 
Resultat 33 7 0 
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 Mötesdatum 
 2021-06-22  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§89 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
personalutskottet samt tillväxtutskottet  
(2021 KS0151) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Handlingar i ärendet 
 Svar på interpellation gällande personalutskottet samt tillväxtutskottet. 
 §69 KF Inkomna interpellationer 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande personalutskottet samt 

tillväxtutskottet 

Yttrar sig i ärendet 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S). 
 

Paragrafen är justerad 
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§90

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Kommundelsråd 
(2021 KS0152) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Handlingar i ärendet 
 Svar på interpellation gällande kommundelsråd.
 §69 KF Inkomna interpellationer
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande Kommundelsråd

Yttrar sig i ärendet 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S). 

Paragrafen är justerad 
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§91

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
moskén i Hyltebruk 
(2021 KS0224) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Handlingar i ärendet 
 §69 KF Inkomna interpellationer
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande moskén i  Hyltebruk
 Svar på interpellation gällande moskén i Hyltebruk

Yttrar sig i ärendet 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S). 

Paragrafen är justerad 
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§92

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Kråkbergsskolan 
(2021 KS0223) 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationsdebatten avslutad. 

Handlingar i ärendet 
 Svar på interpellation gällande Kråkbergsskolan
 §69 KF Inkomna interpellationer
 Interpellationer till kommunstyrelsens ordförande gällande Kråkbergsskolan

Yttrar sig i ärendet 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S), Malin Svan (C), Maria Hedin (S). 

Paragrafen är justerad 
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§93

Inkomna interpellationer 
(2021 KS0114) 

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

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit. 

Handlingar i ärendet 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringsmedel Unnaryds

skola
Paragrafen är justerad 

41 (46)



MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2021-06-22 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§94

Inkomna motioner 
(2021 KS0026) 

Beskrivning av ärendet 
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde. 
Paragrafen är justerad 
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§95

Avsägelse - ersättare omsorgsnämnden 
(2021 KS0027) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Ida Ahnberg Algerbo (C) från uppdraget 
som ersättare i omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Ida Ahnberg Algerbo (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse - Ersättare omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§96

Avsägelse - samtliga uppdrag 
(2021 KS0027) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Rolf Näslund (M) från uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och stämmoombud i Coompanion 
från den 1 augusti 2021. 

För platsen som ledamot i kommunfullmäktige begär kommunfullmäktige en ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen i Hallands län. 

Beskrivning av ärendet 
Rolf Näslund (M) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag från den 1 augusti 2021. 

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse samtliga uppdrag

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län 
Coompanion 

Paragrafen är justerad 
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§97

Fyllnadsval - ersättare i omsorgsnämnden 
(2021 KS0028) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande person till ersättare i omsorgsnämnden: 

Gunilla Holmgren 
Holmen 111 
314 92 Långaryd 

Beskrivning av ärendet 
Ida Ahnberg Algerbo (C) har entledigats från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval. 

Yttrar sig i ärendet 
Lennart Ohlsson (C). 

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§98 

Övriga ärenden  
(2021 KS0029) 

Beskrivning av ärendet 
Svar på fråga om gång- och cykelväg mellan Skärshult-Hyltebruk 
Lennart Ohlsson (C) ställde till kommunfullmäktiges förra sammanträde en fråga till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande om vissa insatser vid gång- och cykelvägen mellan 
Skärshult-Hyltebruk. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin Thydén-Kärrman svarar 
att upprustning och flytt av orienteringstavlan och flytt av vägvisningen planeras ske inom 
kort. 
  
Svar på fråga om vice ordförandes uppdrag i nämnd 
Ewa Gunnarsson (SD) ställer en fråga till omsorgsnämndens ordförande om vice ordförandes 
tjänstgöring i omsorgsnämnden och varför man valt att flytta sammanträden vid ordförandes 
förhinder istället för att låta vice ordförande tjänstgöra. Omsorgsnämndens ordförande Gunnel 
Johansson (S) svarar att det hänt vid ett tillfälle att ett sammanträde flyttats och att det skett i 
samråd med övriga presidiet. 
  
Svar på fråga om skötsel av utemiljön vid kommunens boenden 
Anna Roos (C) ställer en fråga till omsorgsnämndens ordförande om hur hon ser på 
skötseln av utemiljön kring kommunens boenden och vilka initiativ som tas kring 
den. Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson (S) besvarar frågan. 
  
Fråga om en bifallen motion 
Malin Svan (C) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om en motion som bifallits 
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) ber att få besvara 
frågan vid nästkommande sammanträde.  
  

Handlingar i ärendet 
 §75 KF Övriga ärenden 
 Fråga till SBNs ordf ang GC-Väg Skärshult 
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande bifallna motioner 
 Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande vice ordförandes uppdrag i 

nämnd. 
 Enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande angående skötsel av utemiljöer på våra 

boenden. 
Paragrafen är justerad 
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