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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-10-22
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:50

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), 
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), 
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Lirim 
Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), 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), Åsa Engberg (L), 
Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan 
Bengtsson (C), Monika Albrecht (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), 
Mihaly Thorman (SD), Lars Sundberg (S), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), 
Lennart Erlandsson (C), Per Andersson (C), Fredrik Engberg (L), Rune 
Gunnarsson (S), Mustafe Yuusuf (S), Julia Kabell (V), Bjarne Gunnarsson (SD), 
Malin Hedenberg (SD)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (tf. kommunchef)

Utses att justera Bo Gunnar Åkesson (M)
Ann-Christin Wendpaap (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§112-140
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ÄRENDELISTA
§112 Val av justerare

§113 Godkännande av ärendelista

§114 Information Revisorerna

§115 Meddelanden

§116 Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Delårsbokslut

§117 Begäran om ändring av KF-nyckeltal barn- och ungdomsnämnden

§118 Begäran om ändring stiftelseförordnande för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§119 Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020

§120 Svar på motion matsvinn

§121 Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen

§122 Inkomna motioner

§123 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om beredning av motioner

§124 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga som 
riskerar giftemål

§125 Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomter på Vegas äng

§126 Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antal ledamöter i 
kommunfullmäktige

§127 Svar på Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande - Logoped

§128 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar

§129 Sammanträdestider 2021

§130 Annonsering kommunfullmäktige 2021

§131 Avsägelse - ersättare i kommunstyrelsen

§132 Avsägelse - samtliga uppdrag

§133 Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige

§134 Fyllnadsval - ersättare kommunstyrelsen

§135 Fyllnadsval - ersättare barn- och ungdomsnämnden

§136 Fyllnadsval - ersättare valnämnden

§137 Fyllnadsval - ersättare samhällsbyggnadsnämnden

§138 Fyllnadsval - nämnden för överförmyndare i samverkan

§139 Fyllnadsval - valberedningen

§140 Övriga ärenden
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§112

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bo-Gunnar Åkesson (M) och Ann-Christin Wendpaap (S) att 
justera protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).

Paragrafen är justerad
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§113

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan. 

Paragrafen är justerad
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§114

Information Revisorerna 
(2020 KS0016)

 
Ingen information från revisorerna vid dagens sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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§115

Meddelanden 
(2020 KS0007)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena. 

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

Handlingar i ärendet
 Beslut om efterträdarval - ersättare centerpartiet

Paragrafen är justerad
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§116

Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun - Delårsbokslut 
(2020 KS0001)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 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 en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är 
uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för 
verksamheterna. Resultatet vid delårsbokslutet 2019 visar att 100 procent av de finansiella 
nyckeltalen ar uppfyllda medan 56 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller accepterad 
kvalitetsnivå.

Under de senaste två åren har kommunens befolkning minskat. I slutet av år 2019 uppgick 
befolkningen till 10 815 invånare och i augusti 2020 uppgår antalet invånare till 10 731. Att 
invånarna minskar har betydelse för skatteintäkterna, generella statsbidrag och den 
kommunalekonomiska utjämningen.

Det totala resultatet för åtta månader visar på ett överskott om 20,5 Mkr. För helåret 
prognostiseras ett överskott om 14,3 Mkr. Den största anledningen till kommunens positiva 
resultat är statens beslut att öka de generella statsbidragen under 2020 samt att kompensera 
kommunerna för merkostnader kopplade till covid-19.

Handlingar i ärendet
 §170 KS Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun  -Delårsbokslut
 Delårsbokslut 2020 - Hylte kommun
 §146 KSAU Uppföljning och redovisning 2020 - delårsbokslut Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2020 Hylte kommun
 §55 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut och 

prognos efter 8 månader
 Delårsbokslut och prognos efter åtta månader SBN 2020
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 Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2020
 Handlingsplan SBN efter åtta månader
 Konsultkostnader delårsbokslut Drift SBN 2020
 Konsultkostnader delårsbokslut Investeringar SBN 2020
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut och prognos efter åtta månader
 §48 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - delårsbokslut
 Delårsbokslut prognos ON 2020
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut ON
 §70 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut
 Grunduppdrag delårsbokslut BUN 2020
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2020
 Reviderat Delårsbokslut 2020 Barn- och ungdomsnämnden.
 Uppföljning interkommunala avgifter
 §76 KFN Delårsbokslut 2020 med budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall
 Delårsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut KFN 2020 och budgetutfallsprognos efter åtta 

månaders utfall
 Grunduppdrag, uppföljning av nyckeltal KFN
 §9 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut efter 8 

månader
 Delårsbokslut tillsynsnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut och prognos efter åtta månader
 §168 KS Uppföljning och redovisning 2020 kommunstyrelsen -Delårsbokslut
 Delårsbokslut kommunstyrelsen 2020
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut kommunstyrelsen
 §169 KS Uppföljning och redovisning 2020 räddningsnämnden - Delårsbokslut
 Delårsbokslut räddningsnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut räddningsnämnden 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut 
2020.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Malin 
Thydén-Kärrman (S), Håkan Bengtsson (C), Gunnel Johansson (S), Birgitta Årzén (S), Anna 
Roos (C), Tommy Edenholm (KV)
 
Yrkande
Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Gunnel 
Johansson (S), Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Revisorerna

Paragrafen är justerad
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§117

Begäran om ändring av KF-nyckeltal barn- och ungdomsnämnden 
(2020 KS0321)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra KF-nyckeltalen för barn- och ungdomsnämnden enligt 
förslaget från barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har skickat in en begäran om att få ändra sina KF-nyckeltal.

Kommunledningskontoret har gått igenom barn- och ungdomsnämndens begäran med barn- 
och ungdomskontoret. Barn- och ungdomsnämnden vill lägga till ett KF-nyckeltal om nöjdhet 
i fritidshemmen. Detta är ett nyckeltal som nämnden tidigare har följt upp på nämndsnivå, 
men som nämnden nu vill ska följas upp som ett KF-nyckeltal.

Barn- och ungdomsnämnden har även ändrat några av sina nämndsnyckeltal samt tagit bort de 
KF- och nyckeltal som hänger ihop med verksamheter som flyttats till kultur- och 
folkhälsonämnden i sitt samlade dokument över nämndens nyckeltal.

Handlingar i ärendet
 §171 KS Begäran från barn- och ungdomsnämnden om ändring av KF-nyckeltal
 §120 KSAU Begäran om ändring av KF-nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse KLK: Begäran från barn- och ungdomsnämnden om ändring av KF-

nyckeltal
 §33 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden
 Ärendebeskrivning Nyckeltal 2020 för Kommunfullmäktige och Barn- och 

ungdomsnämnden, 2020-04-08
 Tjänsteskrivelse Nyckeltal 2020 för Kommunfullmäktige och Barn- och 

ungdomsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra KF-nyckeltalen för barn- och 
ungdomsnämnden enligt förslaget från barn- och ungdomsnämnden.

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomsnämnden
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Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§118

Begäran om ändring stiftelseförordnande för Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder 
(2020 KS0333)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra stiftelseförordnandet för Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder i enlighet med stiftelsens begäran.
 

Beskrivning av ärendet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har lämnat in en begäran till kommunfullmäktige att få ändra 
sin stiftelseförordnande. Enligt § 26 stiftelseförordnandet beslutar kommunfullmäktige om 
ändringar eller tillägg till stadgarna så länge det inte rör stiftelsens ändamål.

Hyltebostäder vill uppdatera § 21 Räkenskaper, eftersom denna inte längre stämmer. 
Hyltebostäder föreslår även en ändring från verkställande funktionär till verkställande direktör 
samt mindre språkliga ändringar.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Bostadstiftelsen Hyltebostäders begäran, 
utan föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra stiftelseförordnande 
i enlighet med Bostadsstiftelsen Hyltebostäders begäran.
 

Handlingar i ärendet
 §166 KS Begäran ändrad stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 §139 KSAU Begäran om ändring stiftelseförordnande för Bostadsstiftelsen 

Hyltebostäder
 Tjänsteskrivelse Begäran om ändrad stiftelseförordnande
 Protokollsutdrag Bostadsstiftelsen Hyltebostäder § 31 (2020-09-03)
 Förslag på ändrat stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 Nuvarande stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra stiftelseförordnandet för 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder i enlighet med stiftelsens begäran.
 

Beslutet skickas till 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
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Paragrafen är justerad
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§119

Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020 
(2020 KS0300)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de 
offentliga köken i Halland i enlighet med förslaget.

Beskrivning av ärendet
Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske inom upphandling i 
Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen omsätter ca 215 miljoner SEK/år. För att 
öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- hållbarhets- och djurskyddskrav på 
livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är det viktigt att det finns ett politiskt stöd 
för att upphandla dessa produkter.

Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland) har arbetat fram 
gemensamma principer som bestämmer långsiktig inriktning gällande livsmedel inom de 
offentliga måltiderna.

Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag till 
Upphandlingssamverkan inom området ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel i 
Halland” för Chefsgrupp Halland 4 december 2019.

Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i styrdokumentet. Vilken typ av 
styrdokument beslutas av respektive part.

Kommunledningskontoret har inte något att tillägga till samhällsbyggnadsnämndens begäran 
och föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gemsamma 
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken.

Handlingar i ärendet
 §165 KS Upphandlingssamverkan - Livsmedel
 §140 KSAU Upphandlingssamverkan- Livsmedel
 Tjänsteskrivelse KLK – Upphandlingssamverkan
 §66 SBN Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingssamverkan: Gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i Halland
 2020-02-17 Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 

Halland
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Gemensamma principer för inköp av 
livsmedel till de offentliga köken i Halland i enlighet med förslaget.

 
Yttrar sig i ärendet
Bo-Gunnar Åkesson (M)
 
Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§120

Svar på motion matsvinn 
(2020 KS0153)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån samhällsbyggnadsnämndens 
svar i tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Roos och Martina Philip Carlsson (C) att 
en övergripande rutin för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter tas fram, att 
utreda möjligheterna att införa försöksverksamhet med ”rädda-maten-lådor” samt att om 
möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 mars 2020, § 59, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad i och med de åtgärder 
som redan företas och redovisas nedan.

Matsvinn
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 24 mars 2020, § 21, Internkontrollplan 2020. Ett av 
kontrollmomenten är att följa upp matsvinn inom förskola, skola och vårdboenden samt 
föreslå och redovisa åtgärder. Kostchefen är kontrollansvarig och kontrollmetoden för 2020 är 
att mäta matsvinn vid två enheter samt analysera genomförda mätningar. Resultatet ska 
redovisas vid bokslutet.

”Rädda-maten-lådor”
Kostenheten har under en tid utrett möjligheterna att sälja ”rädda-maten-lådor” som en del i 
att minska matsvinnet. Tanken är att personal och elever kan plocka ihop matlådor till en 
billig peng när det blivit lunchmat över. Det återstår dock en del frågor som måste utredas 
som t.ex. huruvida försäljning av överbliven mat kan ses som konkurrenshämmande samt hur 
betalning kan lösas på ett smidigt sätt.

Kommunledningskontoret föreslår att motionens första att-sats ska avslås, eftersom 
samhällsbyggnadsnämnden följer upp matsvinnet via nämndens internkontrollplan.

Kommunledningskontoret vill göra ett tillägg till samhällsbyggnadsnämndens underlag. Det 
pågår en utredning om ”Rädda-maten-lådor”, men den är inte färdig. 
Kommunledningskontoret förslår därför att andra att-satsen ska bifallas.

Vad det avser att om det finns möjligheter genomföra försöksverksamhet, motionens tredje 
att-sats, så bör dessa avvakta utredningen innan ett sådant beslut fattas. Utredningen kan 
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exempelvis visa på överväganden som måste göras innan ställning tas till om 
försöksverksamhet bör inledas. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås i 
denna del.

Handlingar i ärendet
 §164 KS Svar på motion matsvinn
 §122 KSAU Svar på motion Matsvinn
 Tjänsteskrivelse KLK - Svar på motion matsvinn
 §50 SBN Motion Matsvinn - på remiss
 Tjänsteskrivelse - Motion matsvinn
 Motion Matsvinn
 §32 KF Inkomna motioner
 §59 KSAU Motion Matsvinn - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå första och tredje att-satsen, om en 
övergripande rutin för att minska matsvinnet samt om att införa försöksverksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla andra att-satsen så att möjligheterna 
att införa försöksverksamhet med ”rädda-maten-lådor” utreds.

Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Malin Thydén-Kärrman (S), Stina Isaksson (SD), Rolf Näslund (M), Lisa 
Mogren (V)
 
Yrkande
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Malin Thydén-Kärrman (S) och Lisa Mogren (V) yrkar att motionen ska anses besvarad 
utifrån samhällsbyggnadsnämndens svar i tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadskontoret.  
 
Beslutsgång
Ordförande förklarar för kommunfullmäktige att han kommer fråga på varje att-sats i 
motionen under beslutsgången och det godkänner kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag om avslag på första att-satsen, Malin 
Thydén-Kärrmans yrkande om besvarade och Anna Roos yrkande om bifall. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande. Omröstning 
begärs. Kommunstyrelsens förslag till beslut utses som huvudförslag. Ordförande ställer 
sedan Malin Thydéns yrkande mot Anna Roos yrkande för att utse vilket som ska vara 
motförslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar utse Malin Thydéns förslag till 
beslut som motförslag. Därefter genomförs omröstningen med följande beslutsgång: 
- Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
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- Den som röstar enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande röstar NEJ. 
 
Resultat
Med röstsiffrorna 1 JA-röst, 34 NEJ-röster och 6st som avstod från att rösta finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande. 
Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag om bifall på andra att-satsen mot Malin 
Thydén-Kärrmans yrkande om besvarande mot varandra. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande.
 
Ordförande ställer till sist kommunstyrelsens förslag om avslag på tredje att-satsen, Malin 
Thydén-Kärrmans yrkande om besvarade och Anna Roos yrkande om bifall. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Malin Thydén-Kärrmans yrkande. 

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §120
Ärende: Svar på motion matsvinn,  2020 KS0153

Omröstningslista(or)
Omröstning om motion matsvinn

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
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
Åsa Engberg (L), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Håkan Bengtsson (C), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Mihaly Thorman (SD), ledamot X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Katrin Karlsson (S), ledamot X
Bo Eriksson (C), ledamot X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Fredrik Engberg (L), ersättare X
Rune Gunnarsson (S), ersättare X
Mustafe Yuusuf (S), ersättare X
Julia Kabell (V), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Resultat 1 34 6
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121

Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen 
(2018 KS0318)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) lämnade 2018 in en motion med följande förslag:

Att kostnadsförslag tas fram skyndsamt för inköp/leasing av kläder, tvätt och vård av 
arbetskläder för anställda inom omsorgen.

Omsorgsnämnden fick i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. Nämnden lämnade 
ett förslag på svar 2018 där nämnden svarade att utredning om framtida försörjning av 
arbetskläder pågår på omsorgskontoret och kommer vara klar att överlämnas till 
omsorgsnämnden vid sammanträdet i mars 2019.

Motionen har sedan dess legat under politisk beredning och under tiden har omsorgskontoret 
upphandlat leasing och tvätt av arbetskläder. Avtalet gäller till och med 2023.

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska anses besvarad med motiveringen 
att intentionen i motionen att införa inköp/leasing av kläder, tvätt och vård av arbetskläder för 
anställda inom omsorgen redan är genomförd.

Handlingar i ärendet
 §163 KS Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen
 §121 KSAU Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen
 Tjänsteskrivelse KLK - Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen
 §67 ON Motion om arbetskläder inom omsorgen
 Motion om arbetskläder inom omsorgen
 §96 KF Inkomna motioner
 §259 KSAU Motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Yttrar sig i ärendet
Anna Roos (C), Gunnel Johansson (S)
 
Yrkande
Anna Roos (C) och Gunnel Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122

Inkomna motioner 
(2020 KS0040)

 
Inga inkomna motioner vid dagens sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§123

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om beredning av 
motioner 
(2020 KS0337)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
beredning av motioner. 
 
I interpellationen ställs följande fråga:
- Kan kommunstyrelsens ordförande specificera var i kommunallagen det finns stöd för 
kommunstyrelsens arbetsutskott att kringgå, av kommunfullmäktige, demokratiskt fattade 
beslut?
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har till dagens sammanträde lämnat in ett 
svar på interpellationen. 

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om beredning av motioner
 Svar på interpellation om beredning av motioner

 
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C)

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§124

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan 
för minderåriga som riskerar giftemål 
(2020 KS0336)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och lämnar över den till kommunstyrelsens 
ordförande för besvarande vid nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål. 
 
I interpellationen ställs följande frågor:
- Har Hylte kommun i dagsläget någon handlingsplan för barn som riskerar att utsättas för 
hedersbrott eller tvångsgifte?
- Har Hylte kommun någon koll på om det finns några, samt hur många barnäktenskap och 
vilka det rör sig om i kommunen?
- Vilka åtgärder har Hylte kommun vidtagit för att kartlägga och följa upp antalet 
barnäktenskap i kommunen, och hur hjälper man dessa barn att komma ut den situationen 
och vilket stöd ges de här barnen efteråt?

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga 

som riskerar giftemål

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125

Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomter 
på Vegas äng 
(2020 KS0324)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomterna 
på Vegas äng i Unnaryd. 
 
I interpellationen ställs frågorna: 
- Hur många tomter på Vegas Äng finns det idag skrivna köpeavtal på?
- Hur många lägenheter respektive villor kommer att byggas på de tomter som har skrivna 
köpeavtal?
 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist har skickat in ett svar på interpellationen till 
dagens sammanträde. 

Handlingar i ärendet
 §102 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomter på Vegas äng
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomter på Vegas äng
 Svar på interpellation om tomter på Vegas äng

 
Yttrar sig i ärendet
Malin Svan (C), Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Anna Roos 
(C)

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126

Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antal 
ledamöter i kommunfullmäktige 
(2020 KS0325)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 
- Varför valde den politiska majoriteten att öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige inför 
valet 2018?
- Anser vår kommunstyrelseordförande att det var ett korrekt beslut?
 
 

Handlingar i ärendet
 §103 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antal ledamöter i 

kommunfullmäktige
 Interpellation Antal ledamöter i kommunfullmäktige
 Svar på interpellation om antal ledamöter i kommunfullmäktige

 
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV), Ronny Löfquist (S), Maria Hedin (S), Bo 
Gunnar Åkesson (M) och Rolf Näslund (M)

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
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§127

Svar på Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande - 
Logoped 
(2020 KS0329)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationsdebatten avslutad. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till barn- och ungdomsnämndens 
ordförande om logoped. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 
- Hur tillgodoses behovet av logoped hos berörda elever med någon form av språkstörning 
idag?
- Finns det planer på att anställa en logoped?
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S) har lämnat in ett svar på 
interpellationen till dagens sammanträde. 

Handlingar i ärendet
 Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande - Logoped
 §104 KF Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om logoped
 Interpellationssvar logoped

 
Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S),

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens 
bilar 
(2020 KS0355)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och överlämnar den till kommunstyrelsens 
ordförande för besvarande vid nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunens bilar. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 
- Finns det övervakningskameror vid kommunens bilar?
- Har kommunen i samråd med räddningstjänsten utarbetat en handlingsplan att använda vid 
brand i bilar eller laddstation?
- Har man genomfört någon resultatuppföljning avseende vilka miljö- och ekonomivinter som 
investeringen i elbilarna/laddhybriderna gett?
- Vet kommunen med all säkerhet att energin som går åt vid laddning enbart kommer från 
förnybara källor?
- Hur ser det ut med säkerhetens kring våra laddstationer?
- Då ny forskning pekar på ett annat håll än den gjorde 2008, anser inte kommunen att det 
vore på sin plats att uppdatera den liggande energi- och klimatstrategin?

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar

Paragrafen är justerad
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§129

Sammanträdestider 2021 
(2020 KS0351)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdatum för 2021:

28 januari

4 mars

6 maj

22 juni

16 september

21 oktober

11 november

9 december

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta beslut om sammanträdesdatum för 2021.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse sammanträdestider 2021 kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdatum för 2021:

28 januari

4 mars

6 maj

22 juni

16 september

21 oktober
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11 november

9 december

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§130

Annonsering kommunfullmäktige 2021 
(2020 KS0352)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i 
Hallandsposten under 2021. Annonsen ska innehålla information om ärenden som kommer 
hanteras, datum, klockslag och plats för sammanträdena samt var handlingar till 
sammanträdet finns tillgängliga någonstans.

Kommunfullmäktige beslutar också att nyheter om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
publiceras på kommunens webbplats inför varje sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige behöver ta ställning till hur fullmäktiges sammanträde ska annonseras 
under 2021.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige särskilt om i vilken eller vilka 
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse annonsering kommunfullmäktige 2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i 
Hallandsposten under 2021. Annonsen ska innehålla information om ärenden som kommer 
hanteras, datum, klockslag och plats för sammanträdena samt var handlingar till 
sammanträdet finns tillgängliga någonstans.

Kommunfullmäktige beslutar också att nyheter om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
publiceras på kommunens webbplats inför varje sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§131

Avsägelse - ersättare i kommunstyrelsen 
(2020 KS0014)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Lennart Ohlsson (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet
 Avsägelse kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

34 / 43



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige
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§132

Avsägelse - samtliga uppdrag 
(2020 KS0014)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Gunilla Magnusson (KV) från samtliga 
förtroendeuppdrag i Hylte kommun.
 
För platsen som ersättare i kommunfullmäktige begär kommunfullmäktige en ny 
sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län. 

Beskrivning av ärendet
Gunilla Magnusson (KV) har lämnat in en avsägelse för samtliga förtroendeuppdrag i Hylte 
kommun.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse samtliga uppdrag

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län

Paragrafen är justerad
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§133

Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige 
(2020 KS0014)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Sami Hindi (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
Sami Hindi (S) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 Avsägelse ersättare kommunfullmäktige

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län

Paragrafen är justerad

36 / 43



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134

Fyllnadsval - ersättare kommunstyrelsen 
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ersättare i kommunstyrelsen för 
resten av mandatperioden:
 
Jenny Cederhag Björklund (C)

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Ett 
fyllnadsval behöver därför genomföras.
 
Yttrar sig i ärendet
Malin Svan (C)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin

Paragrafen är justerad
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§135

Fyllnadsval - ersättare barn- och ungdomsnämnden 
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden för resten av mandatperioden:
 
Rebecca Vesterlund (C)

Beskrivning av ärendet
Lama Alshihabi (C) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden. Ett fyllnadsval behöver därför genomföras.
 
Yttrar sig i ärendet
Malin Svan (C)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin

Paragrafen är justerad
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§136

Fyllnadsval - ersättare valnämnden 
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ersättare i valnämnden för resten 
av mandatperioden:
 
Julia Jansson (KV)

Beskrivning av ärendet
Gunilla Magnusson (KV) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Ett 
fyllnadsval behöver därför genomföras.
 
Yttrar sig i ärendet
Tommy Edenholm (KV)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin.

Paragrafen är justerad
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§137

Fyllnadsval - ersättare samhällsbyggnadsnämnden 
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse följande person som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
för resten av mandatperioden: 
 
Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Beskrivning av ärendet
Gunilla Magnusson (KV) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Ett fyllnadsval behöver genomföras. 
 
Yttrar sig i ärendet
Tommy Edenholm (KV)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin

Paragrafen är justerad
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§138

Fyllnadsval - nämnden för överförmyndare i samverkan 
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse följande person som ersättare i nämnden för 
överförmyndare i samverkan för resten av mandatperioden: 
 
Karl-Gustav Lindbäck (KV)
 
 

Beskrivning av ärendet
Gunilla Magnusson (KV) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för 
överförmyndare i samverkan. Kommunfullmäktige behöver göra ett fyllnadsval.
 
Yttrar sig i ärendet
Tommy Edenholm (KV)

Paragrafen är justerad
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§139

Fyllnadsval - valberedningen 
(2020 KS0015)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande person väljs som ersättare i valberedningen för 
resten av mandatperioden:
 
Lirim Mazreku

Beskrivning av ärendet
Gunilla Magnusson (KV) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. 
Ett fyllnadsval behöver därför genomföras.
 
Yttrar sig i ärendet
Tommy Edenholm (KV)

Beslutet skickas till 
Enligt rutin

Paragrafen är justerad
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§140

Övriga ärenden 
(2020 KS0012)

Beskrivning av ärendet
Svar på enkel fråga om personalutskott från förra sammanträdet
Stina Isakssn (SD) lämnade till förra sammanträdet in en skriftlig fråga om personalutskottet 
till kommunstyrelsens ordförande. Hon frågade om personalutskottet kommer avvecklas när 
anställningsstoppet är hävd och om det var etiskt försvarbart att blida ett personalutskott som 
innebär extra administration och mötesarvode. 
 
Ronny Löfquist (S) svarar nej på första frågan och på andra frågan svarar han att det är färre 
ledamöter än tidigare, man har gått från 5 ledamöter till 3 ledamöter.
 
Svar på enkel fråga snörasskydd från förra sammanträdet
Rolf Näslund (M) lämnade till förra sammanträdet in en skriftlig fråga om snörasskyddet på 
Rydö ridhus. Han frågade om Hyltebostäder ställer krav på sina entreprenörer att följa 
arbetsmiljölagar och skyddsregler, om Hyltebostäder kommer kompensera ridklubben för 
minskade hyresintäkter samt om Hyltebostäder omgående kommer se till att det gamla 
underlaget skyfflas bort och ersätts. 
 
Ronny Löfquist (S) svarar att Hyltebostäder ställer krav. Det är kultur- och folkhälsonämnden 
som hyr ut till ridklubben så diskussion om kompensations får föreningen ta med ansvarig 
nämnd. Underlaget ska vara utbytt och tillrättalagt enligt de uppgifter som Ronny Löfquist 
fått.

Handlingar i ärendet
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande personalutskott
 Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande gällande snöras skydd till Hylte 

Ryttarförenings ridhus

Paragrafen är justerad
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