MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-05-05

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum kl. 13:00-18:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Malin ThydénKärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L),
Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V),
Abdiasiis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Johan Fahlen (S), Martin
Isaksson (SD), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson (M) §§25-32,
Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Roger Andersson (S), Tommy
Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V),
Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Rune Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson
(SD), Malin Hedenberg (SD), Bo Larsson (M), Fredrik Engberg (L) ersätter Åsa
Engberg (L), Per-Yngve Bengtsson (S) ersätter Hanna Arvidsson (S), Birgitta
Åkesson (C) ersätter Andreas Algerbo (C), Ingrid Johansen (S) ersätter Gunnel
Johansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Emma Gröndahl (Kommunchef)
Ingemar Steneteg (C) (Revisor) §31
Ove Gustavsson (S) (Revisor) §31
Bo Brandt Nielsen (M) (Revisor) §31

Utses att justera

Rune Gunnarsson (S)
Bo Eriksson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2022-05-10

Protokollet omfattar

§§25-44

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Gabriel Sundius

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Rune Gunnarsson (S)

……………………………………….
Bo Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
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ÄRENDELISTA
§25

Val av justerare

§26

Godkännande av ärendelista

§27

Meddelanden

§28

Information från revisorerna

§29

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen

§30

Årsredovisning 2021 Hylte kommun

§31

Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för år 2021

§32

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod

§33

Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk

§34

Ställningstagande utökad investering av nybyggnation korttidsboende Bäckgatan

§35

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022

§36

Återredovisning motioner - våren 2022

§37

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp

§38

Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler

§39

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående investering av ridhustak

§40

Inkomna interpellationer

§41

Inkomna motioner

§42

Avsägelser

§43

Fyllnadsval

§44

Övriga ärenden

Justerandes sign
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§25

Val av justerare
(2022 KS0005)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rune Gunnarsson (S) och Bo Eriksson (C) att justera protokollet
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§26

Godkännande av ärendelista
(2022 KS0006)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§27

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 kommit in
och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet




§6 TSN Tillsynsplan med behovsutredning, 2022-2024
Inventeringsrapport - Tillgänglighet badplatser i Hylte kommun 2021-06-21
Protokollsutdrag Nämnden för överförmyndare i samverkan § 3 2022-02-22 - Beslut
om verksamhetsberättelse 2021
 Bokslut och verksamhetsberättelse Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021
 Granskning Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021 PWC
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§28

Information från revisorerna
(2022 KS0011)

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har inget att informera om under denna punkt vid detta sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§29

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
(2022 KS0184)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av frågorna från allmänheten.

Beskrivning av ärendet
Allmänheten får möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen.
Följande fråga inkom till fullmäktige under sammanträdet:
- Hur arbetas det med projektet "Heltid som norm", dels inom vården men även i övrigt?
Frågan besvarades och kommenterades av Ronny Löfquist (S) och Håkan Bengtsson (C).
Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Håkan Bengtsson (C).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§30

Årsredovisning 2021 Hylte kommun
(2021 KS0001)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021 med den redaktionella ändring
som följer av Katrin Karlssons yrkande, att meningen "I slutet av 2021 beslutade
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att införa krav på vaccination mot covid-19 vid
omsorgsnära arbete" på sidan 18 i årsredovisningen revideras till "I slutet av 2021 initierade
kommunstyrelsen ett förslag om att införa ett krav på vaccination mot covid-19 vid
omsorgsnära arbete som omsorgsnämnden senare beslutade om."
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsen förslag att godkänna
årsredovisning 2021 för Hylte kommun samt att avsätta 8,1 mnkr till
resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktige beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls.
Kommunfullmäktige har beslutat om 44 nyckeltal varav 5 finansiella nyckeltal. Av de
finansiella nyckeltalen uppnår 100 procent god kvalitet. Av verksamheterna nyckeltal uppnår
79 procent god eller delvis god kvalitet medan 21 procent inte uppnår god kvalitet. Utifrån
kommunfullmäktiges definition har kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning
under 2021.
Koncernens resultat 2021 uppgick till 22,2 mnkr. Kommunens resultat 2021 uppgick till 15,8
mnkr vilket motsvarar 2,2 % i relation till skatteintäkter och bidrag.
I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 7,2 mnkr.

Handlingar i ärendet









§69 KS Årsredovisning 2021 Hylte kommun
§64 KSAU Årsredovisning 2021 Hylte kommun
Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2021 Hylte kommun
2021 Årsredovisning Hylte kommun
§3 SBN Bokslut 2021
Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021
Bokslut Vatten och Avlopp 2021
§9 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens bokslut 2021 (samtliga underlag)
§6 KFN Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden
Handlingar Bokslut 2021 - KFN
§7 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - bokslut
Barn- och ungdomsnämndens bokslut 2021 (samtliga underlag)
§5 TSN Bokslut 2021
Bokslut tillsynsnämnden 2021
§51 KS Bokslut 2021 Kommunstyrelsen
Bokslut 2021 Kommunstyrelsen
Bokslut 2021 Kommunstyrelsen KORTVERSOION
§52 KS Bokslut 2021 Räddningsnämnden
Bokslut Räddningsnämnden 2021
Bokslut Räddningsnämnden 2021 KORTVERSION
Protokollsutdrag §17 Bostadsstiftelsen Hyltebostäder - Årsredovisning 2021
Årsredovisning Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2021
för Hylte kommun samt att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven.
Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Stina
Isaksson (SD), Håkan Bengtsson (C), Malin Thydén Kärrman (S), Birgitta Årzén (S), Lennart
Ohlsson (C), Lars Sundberg (S), Bo Eriksson (C), Tommy Edenholm (KV), Katrin Karlsson
(S).
Yrkanden:
Ronny Löfquist (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Stina
Isaksson (SD), Malin Thydén Kärrman (S), Birgitta Årzén (S), Lennart Ohlsson (C), Lars
Sundberg (S) och Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Katrin Karlsson (S) yrkar på en redaktionell ändring i årsredovisningen:
- att meningen "I slutet av 2021 beslutade kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att införa
krav på vaccination mot covid-19 vid omsorgsnära arbete" på sidan 18 i årsredovisningen
revideras till "I slutet av 2021 initierade kommunstyrelsen ett förslag om att införa ett krav på
vaccination mot covid-19 vid omsorgsnära arbete som omsorgsnämnden senare beslutade
om."
Bo Gunnar Åkesson (M) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Katrin Karlssons
ändringsyrkande.
Beslutsordning:
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först om kommunfullmäktige, i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut, beslutar att godkänna årsredovisningen och avsätta 8,1
mnkr till resultatutjämningsreserven. Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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årsredovisning 2021 för Hylte kommun samt avsätter 8,1 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller Katrin Karlssons ändringsyrkande.
Därefter ställs frågan om ändringsyrkandet avslås. Ordförande finner att kommunfullmäktige
bifaller ändringsyrkandet.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Stiftelsen Hyltebostäder
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§31

Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för år 2021
(2022 KS0183)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelser och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse med anledning av
årsredovisningen.
Det är kommunfullmäktiges uppgift att årligen besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller
förvägras de styrelser, nämnder, gemensamma nämnder och andra kommunala organ som
bedriver kommunens verksamhet på uppdrag av kommunfullmäktige. Till grund för
ansvarsprövningen ligger revisorernas granskningar och revisionsberättelser. Revisorerna har
i sin revisionsberättelse för år 2021 lämnat synpunkter på bland annat den interna kontrollen
hos styrelsen och nämnder samt att resultatet i årsredovisningen inte fullt ut är förenligt med
de mål som fullmäktige beslutat i budgeten för 2021. Revisorerna tillstyrker dock att
ansvarsfrihet skall beviljas för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Handlingar i ärendet
 Revisionsberättelse årsbokslut 2021
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 - Ernst & Young
 Revisionsberättelse Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2021
Yttrar sig i ärendet:
Revisorernas ordförande Ingemar Steneteg (C), Malin Thydén Kärrman (S).
Protokollsanteckning:
Malin Thydén Kärrman (S) vill med anledning av stycket i revisionsberättelsen
”Samhällsnämnden behöver tydliggöra bygg- och miljöenhetens ärendehantering gällande
myndighetsutövning gentemot egen verksamhet.” genom särskild protokollsanteckning
tydliggöra att detta ligger inom ramen för tillsynsnämndens ansvarsområde och inte
samhällsbyggnadsnämndens.
Jäv:
Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter i kommunfullmäktige som tillika är ledamöter
eller ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet,
var och en i vad henne eller honom angår.
Ajournering:
Fullmäktige ajournerar sig mellan 15:00 och 15:30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Nämnden för överförmyndare i samverkan
Stiftelsen Hyltebostäder
Revisionen
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§32

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
(2020 KS0377)

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss.
Motiveringen för återremittering är att i enlighet med Anna Roos (C) yrkande komplettera
ärendet med hur ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare ska kunna hanteras i
likhet med förlorad arbetsförtjänst vid anställning. Vidare ska ersättning för förlorad
ersättning från A-kassa eller ersättning för föräldraledighet infogas i
ersättningsreglementet. Omvärldsbevakning bör ske med hur andra kommuner gör.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen har under 2021 haft möten för att diskutera förändringar av den
politiska organisationen inför den nya mandatperioden. Demokratiberedningen har nu lämnat
förslag på förändring av de rådgivande organen samt arbetsordningarna för
kommunfullmäktige och för nämnder och styrelser. Förslaget om förändringar av råden har
varit ute på remiss till berörda instanser.
Demokratiberedningen har även sett över ersättningsreglementet. Gruppen föreslår ett antal
förändringar av dokumentet samt att det byter namn till bestämmelser för förtroendevaldas
arvode.

Handlingar i ärendet
















§70 KS Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
§65 KSAU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun - efter KSAU
Arvode - Skillnad mellan demokratiberedningens förslag och Socialdemokraternas
förslag
Tjänsteskrivelse Förslag från demokratiberedningen på förändringar inför ny
mandatperioden
§8 Demokratiberedning Slutgiltigt förslag på förändringar inför kommande
mandatperiod
Ärendebeskrivning Sammanställning av remissvar
Arbetsordning för nämnder och styrelser
§12 KPR Remiss Förändring av rådgivande organ
§80 ON Remiss Förändring av rådgivande organ
§91 SBN Remiss - Förslag om förändring av råd
Remissvar FHR/BRÅ - Förslag om förändring av råd
§95 BUN Remiss Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring av råd
§114 KFN Remissvar Förslag om förändring av råd
Lokal nämnd Hylte 2021-11-11 §47 - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (35)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-05-05

Kommunfullmäktige






Yttrande - Remiss Förslag om förändring av folkhälsorådet
Arbetsordning kommunfullmäktige
Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun
§178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta slå ihop brottsförebyggande rådet
och folkhälsorådet. Det nya rådet ska heta folkhälso- och trygghetsrådet och ska
organisatoriskt ligga under kultur- och folkhälsonämnden. Ordförandeskapet för det nya rådet
ska ägas av Hylte kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunala pensionärsrådet
organisatoriskt ska ligga kvar under omsorgsnämnden och ha en liknande representation som
kommunala tillgänglighetsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret tillsammans
med berörda kontor i uppdrag att genomföra ett arbete med att se över reglementen för
samtliga råd. I arbetet ska det ingå att se över hur representationen i råden ska se ut från
kommunen och andra organisationer. Det ska också ingå att se över om kommunens
representation ska vara kopplat till specifika uppdrag. Detta arbete ska vara klart till
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022 för att rådens förutsättningar ska vara klara
tills att de nya nämnderna väljs i december 2022. Man ska i arbetet med reglementen också se
över hur råden ska administreras och hanteras på tjänstepersonnivå. I det fortsatta arbetet med
syfte och struktur för folkhälso- och trygghetsrådet ska kommunledningskontoret använda sig
av Varberg som exempel och inspiration.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för
nämnder och styrelser i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera arbetsordningen för
kommunfullmäktige i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta bestämmelser för
förtroendevaldas arvode i enlighet med Socialdemokraternas förslag till förändringar i
"Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun" samt att bestämmelsen börja
gälla 2023-01-01.
Yttrar sig i ärendet:
Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Bengt-Åke Torhall (L), Maria
Hedin (S), Katrin Karlsson (S), Bo Gunnar Åkesson (M), Malin Svan (C), Birgitta Årzén (S),
Håkan Bengtsson (C), Bo Eriksson (C), Malin Thydén Kärrman (S), Tommy Edenholm (KV).
Yrkanden:
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar vidare på ändring i
ersättningsreglementet så som följer
- Att stycket ”Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående. Med familjemedlem avses som make/maka samt släktingar i rätt upp- eller
nedstigande led. Även mer avlägsna släktingar kan räknas som familjemedlem, om de delar
hushåll tillsammans med den förtroendevalda. Även familjehemsplacerade barn, myndlingar
och styvbarn räknas som familjemedlemmar, om de delar hushåll med en förtroendevalda” i
§11 tas bort.
- Att stycket ”Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller
annan närstående. För att se vilka som räknas som familjemedlem eller annan närstående, se
tredje stycket §11”i §12 tas bort.
Anna Roos (C) har yrkat att ärendet skall återremitteras för att komplettera ärendet med hur
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare ska kunna hanteras i likhet med
förlorad arbetsförtjänst vid anställning. Vidare ska ersättning för förlorad ersättning från Akassa eller ersättning för föräldraledighet infogas i
ersättningsreglementet. Omvärldsbevakning bör ske med hur andra kommuner gör. Anna
Roos (C) yrkar vidare avslag på Stina Isakssons ändringsyrkande.
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
- Behålla inläsningsarvodet för nämnd/styrelse. Det kostar idag 200 tkr
- Behålla timarvodet istället för schablon. Det ger samma kostnad men är mer rättvist.
- Sänka procentsatserna för ersättning till 1e och 2e vice ordförande till hälften. Besparing på
220 tkr.
- Se över reglementet så det tydligt framgår vad som ingår i 1e och 2e vice
ordförandes uppdrag.
Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos (C) återremitteringsyrkande.
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos (C) återremitteringsyrkande.
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Stina Isakssons (SD) ändringsyrkande.
Katrin Karlsson (S) yrkar med ändring av kommunstyrelsens förslag att ersättning för förlorad
arbetsförtjänst även skall omfatta förlorad ersättning från A-kassa samt förlorad
föräldraledighetsersättning.
Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos (C) återremitteringsyrkande.
Beslutsordning:
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först huruvida fullmäktige beslutar att avgöra
ärendet idag. Kommunfullmäktiges ordförande frågar sedan huruvida fullmäktige beslutar att
återremittera ärendet. Ordförande finner att fullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att avgöra ärendet idag röstar JA, den som
röstar för att återremittera ärendet röstar NEJ. Med röstsiffrorna 20 JA, 14 NEJ och 2 som
avstår har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet på minoritetsåterremiss.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Mötesdatum
2022-05-05
Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §32
Ärende:

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod, 2020 KS0377

Omröstningslista(or)

Votering §32 fråga om återremiss
Ledamot

Ja

Micael Arnström (S), ordförande
Ronny Löfquist (S), ledamot
Stina Isaksson (SD), ledamot
Anna Roos (C), ledamot
Maria Hedin (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot
Krister Mattsson (S), vice ordförande
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Lirim Mazreku (KV), ledamot
Birgitta Årzen (S), ledamot
Malin Svan (C), ledamot
Lisa Mogren (V), ledamot
Abdiasiis Dahir (S), ledamot
Maria Johansson Arnström (S), ledamot
Johan Fahlen (S), ledamot
Martin Isaksson (SD), ledamot
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot
Christer Johansson (M), ledamot
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot
Lennart Ohlsson (C), ledamot
Roger Andersson (S), ledamot
Tommy Edenholm (KV), ledamot
Håkan Bengtsson (C), ledamot
Lars Sundberg (S), ledamot
Bo Wahlén (V), ledamot
Katrin Karlsson (S), ledamot
Bo Eriksson (C), ledamot
Rune Gunnarsson (S), ledamot
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot
Malin Hedenberg (SD), ledamot
Bo Larsson (M), ledamot
Fredrik Engberg (L), ersättare
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare
Birgitta Åkesson (C), ersättare
Ingrid Johansen (S), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

14

2
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§33

Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset
Rydöbruk
(2022 KS0136)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen.

Beskrivning av ärendet
2018 beslutade kommunfullmäktige i samband med REP 2019-2021 om en
investeringsbudget om 2 800 tkr för snörasskydd av ridhuset i Rydöbruk.
Kommunfullmäktiges beslut hade föregåtts av en utredning samt uppdrag och förslag till olika
alternativ såsom takrenovering eller nytt ridhus.
Under 2019 genomfördes projektering av arbetet och 2020 genomfördes investeringen.
Återställandet av underlaget var otillräckligt och föreningen och kommunen hade flera
kontakter som medförda att föreningen erhöll ett föreningsbidrag för att återställa underlaget i
enlighet med föreningens önskemål.

Handlingar i ärendet





§71 KS Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk
§67 KSAU Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd ridhuset Rydöbruk
Tjänsteskrivelse - slutredovisning investeringsprojekt snörasskydd ridhus
Slutredovisning investeringsprojekt - Snörasskydd Ridhuset Rydöbruk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.
Yttrar sig i ärendet:
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C).

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Hyltebostäder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§34

Ställningstagande utökad investering av nybyggnation
korttidsboende Bäckgatan
(2022 KS0193)

Beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker Stiftelsen Hyltebostäders utökade investeringsbudget för
korttidsboendet Bäckgatan.

Beskrivning av ärendet
2018-03-15 beslutade Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om medel för byggnationen
av ett korttidsboende. Ställningstagandet inhämtades från kommunfullmäktige i enlighet med
§6 stiftelseförordnandet då investeringen översteg 200 prisbelopp. Enligt dagens basbelopp
motsvarar det 9 660 000 kronor.
Eftersom Stiftelsen Hyltebostäder befinner sig i en tvist gentemot tidigare upphandlad
entreprenad har beslut tagits att upphandla ny entreprenad för att färdigställa korttidsboendet.
Stiftelsen Hyltebostäder har räknat fram vad det nya anbudet medför i fördyringar. Då ärendet
är kopplat till stiftelseförordnandet och allmännyttan så har kommunledningskontoret inte
granskat de inkomna siffrorna i sig. Stiftelsen Hyltebostäder beräknar att det krävs 7 215 000
kronor i tilläggsanslag för att färdigställa projektet.
Enligt Stiftelseförordnandet §6 ska Kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas såvitt
avser investeringsobjekt överstigande 200 prisbasbelopp eller övriga frågor av principiell
beskaffenhet eller av större vikt. Sammantaget medför det att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas såvitt avser fördyringen. Kommunledningskontoret förslår att
Stiftelsen Hyltebostäders utökade investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan ska
tillstyrkas.

Handlingar i ärendet




§90 KS Ställningstagande utökad investering av nybyggnation korttidsboende
Bäckgatan
Tjänsteskrivelse - Ställningstagande om utökad investering av nybyggnation
korttidsboende Bäckgatan
Protokoll 2022-04-28 - Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka Stiftelsen Hyltebostäders utökade
investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan.
Yttrar sig i ärendet:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bo Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C), Ronny Löfquist (S), Lars
Sundberg (S) och Anna Roos (C).
Yrkanden:
Lennart Ohlsson (C), Ronny Löfquist (S), Lars Sundberg (S), Stina Isaksson (SD) och Anna
Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Stiftelsen Hyltebostäder
Omsorgsnämnden
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (35)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-05-05

Kommunfullmäktige

§35

Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022
(2022 KS0026)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återredovisningen av kommunfullmäktigeuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är
slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunledningskontoret har tagit fram en
redovisning på fullmäktigeuppdrag som inte är slutredovisade eller som har slutredovisats sen
förra redovisningen.
I slutredovisningen ingår även motioner som har blivit beviljade men som inte har
slutredovisats/blivit verkställda.

Handlingar i ärendet






§45 KS Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022
§37 KSAU Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige - våren 2022
Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige våren 2022
Redovisning fullmäktigeuppdrag - våren 2022
Redovisning fullmäktigeuppdrag - hösten 2021 (grund)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§36

Återredovisning motioner - våren 2022
(2022 KS0027)

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

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunledningskontoret har tagit fram en redovisning på de motioner som inte har beretts
färdigt. I redovisningen finns också de motioner som har beretts färdigt efter den senaste
redovisningen.

Handlingar i ärendet






§46 KS Återredovisning motioner - våren 2022
§38 KSAU Återredovisning motioner - våren 2022
Tjänsteskrivelse - Återredovisning av motioner våren 2022
Redovisning av motioner - våren 2022
Redovisning av motioner - hösten 2021 (grund)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej
färdigbehandlade motioner.
Yttrar sig i ärendet:
Anna Roos (C).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§37

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
(2022 KS0110)

Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinje för upphandling och inköp enligt bifogat förslag daterat
2022-02-16.
Kommunfullmäktige upphäver Riktlinje för upphandling och inköp antagen 2019-11-28,
kommunfullmäktige § 198.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har granskat gällande Riktlinje för upphandling och inköp och
funnit behov av att förnya riktlinjen. Målsättningen har varit att förenkla för verksamheterna
och göra upphandlingsprocessen mer förutsägbar och transparant. I föreslagen riktlinje
klargörs därför i stora drag hur upphandlingsprocessen ska se ut och hur nämnderna och de
olika verksamheterna ska samarbeta för att uppnå ett bra upphandlingsunderlag utifrån
resurser och kompetenser.
Förslagen riktlinje innehåller samma hållbarhetskrav som tidigare och har uppdaterats med ett
kapitel om informationssäkerhet. Bestämmelser om uppföljning föreslås utgå eftersom
upphandlingar följs upp i internkontrollplan. Riktlinjen har rensats bl.a. från redogörelse av
gällande lagstiftning.

Handlingar i ärendet






§47 KS Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
§39 KSAU Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för upphandling och inköp
Riktlinje upphandling
Riktlinje för upphandling och inköp 2019-10-02

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling
och inköp enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för
upphandling och inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198.
Yttrar sig i ärendet:
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Malin Svan (C), Håkan Bengtsson (C).
Yrkanden:
Stina Isaksson (SD) yrkar med ändring av kommunstyrelsens förslag att:
- I stycket angående miljö, stryks texten: ”Upphandlingsfunktionen ska tillsammans med
verksamheten eller referensgruppen prioritera miljöanpassade lösningar så långt detta är

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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möjligt och förenligt med gällande lagstiftning. När ett upphandlingsdokument eller ett avtal
utformas ska, när så är möjligt, krav ställas på att leverantören innehar en miljöpolicy vid
avtalets start".
- I stycket angående social och etisk, stryks texten "Leverantören anställer eller erbjuder
praktik eller traineeplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Lika
möjligheter för kvinnor och män gälla för ökad jämställhet. Social integration för att inkludera
utsatta grupper i samhället, och att öka förutsättningarna för det civila samhällets
organisationer att delta vid offentlig upphandling.".
Stina Isaksson (SD) yrkar med tillägg till kommunstyrelsens förslag att ett nytt stycke skapas
med texten: "I all upphandling ska kort inställelsetid prioriteras, om det inte uppstår
driftstörningar i trafiken." samt yrkar vidare på att upphandlingar skall viktas, det vill säga att
man i enlighet med SKR:s riktlinjer viktar de olika punkterna i dokumentet.
Anna Roos (C) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
och avslag till Stina Isakssons (SD) yrkanden.
Håkan Bengtsson (C) yrkar avslag till Stina Isakssons (SD) yrkanden.
Beslutsordning:
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige bifaller
revideringen av riktlinjer i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut i de delar där det
inte finns några motstridiga förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
revideringen av riktlinjer i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut i de delar där det
inte finns några motstridiga förslag.
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Stina Isakssons ändringsyrkande
avseende stycket angående Miljö. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar
enligt Stina Isakssons (SD) förslag. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Stina Isakssons ändringsyrkande
avseende stycket angående Social och Etisk. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige
beslutar enligt Stina Isakssons (SD) förslag. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan Stina Isakssons (SD) första tilläggsyrkande rörande nytt stycke om
inställelsetid mot bifall/avslag. Ordförande frågar först om förslaget bifalles, därefter om
förslaget avslås. Ordförande finner att förslaget avslås.
Ordförande ställer sedan Stina Isakssons (SD) andra tilläggsyrkande rörande nytt stycke om
viktning mot bifall/avslag. Ordförande frågar först om förslaget bifalles, därefter om förslaget
avslås. Ordförande finner att förslaget avslås.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Reservationer:
Stina Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), Ewa Gunnarsson (SD)
och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons ändrings- och
tilläggsyrkanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§38

Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler
(2022 KS0084)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande arvoden vid de allmänna valen 2022:
 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr
 Reserv i vallokal – 1000 kr
 Rösträknare – 1000 kr
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens
ersättningsreglemente
 Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens
ersättningsreglemente

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver föreslå till kommunfullmäktige vilka arvodesnivåer som ska gälla för de
som arbetar med röstmottagning vid de allmänna valen 2022.
Arvodesnivåerna har uppjusterats i förhållande till nivåerna som gällde 2018.
Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning kring vilka arvodesnivåer andra
kommuner har beslutat inför valen 2022 och konstaterar att de föreslagna nivåerna ligger i
den högre delen av skalan på arvodesnivåer.

Handlingar i ärendet





§48 KS Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler
§40 KSAU Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler
§7 VN Arvode till röstmottagare
Tjänsteskrivelse arvode till röstmottagare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande arvoden vid de
allmänna valen 2022:
 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr
 Reserv i vallokal – 1000 kr
 Rösträknare – 1000 kr
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens
ersättningsreglemente

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens
ersättningsreglemente

Är en person tillika reserv i vallokal och rösträknare får personen 1500kr sammanlagt för sina
uppdrag.

Beslutet skickas till
Valnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§39

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
investering av ridhustak
(2022 KS0097)

Beslut
Interpellationsdebatten är avslutad.

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande
investering av ridhustak till ridhuset i Rydöbruk.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) har skriftligen besvarat interpellationen.
Malin Svan (C) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående investering av ridhustak
 Svar på interpellation gällande investering av ridhustak
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§40

Inkomna interpellationer
(2022 KS0012)

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 angående målbilden med Forum
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§41

Inkomna motioner
(2022 KS0013)

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

Beskrivning av ärendet
Till dagens sammanträde har sex motioner inkommit.

Handlingar i ärendet







Motion - Enskilda vägar
Motion - Avgiftsfria resor för personer med funktionsnedsättning
Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte
kommun
Motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga mobbning
Motion - Återvinning av textilier
Motion - Källsortring i kommunens verksamheter

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§42

Avsägelser
(2022 KS0014)

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§43

Fyllnadsval
(2022 KS0015)

Beskrivning av ärendet
Inga fyllnadsval har genomförts vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§44

Övriga ärenden
(2022 KS0016)

Beskrivning av ärendet
Svar på enkel fråga till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden gällande GC-väg
mellan Hyltebruk och Skärshult
Lennart Ohlsson (C) har ställt en enkel fråga till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden
gällande gång- och cykelvägen mellan Hyltebruk och Skärshult. Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Malin Thydén Kärrman (S) besvarar frågan.
Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande undersökning av
markförhållanden för byggnation av den planerade s.k. parkstaden
Bo Gunnar Åkesson (M) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande
undersökning av markförhållanden för byggnation av den planerade så kallade parkstaden.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) besvarar frågan.
Svar på frågor till ordförande i kultur- och folkhälsonämnden gällande gruppträning
för seniorer
Lennart Ohlsson (C) har ställt två frågor till ordföranden för kultur- och folkhälsonämnden
gällande gruppträning för seniorer. Kultur- och folkhälsonämndens ordförande Birgitta Årzén
(S) besvarar frågorna.
Notering: Lennart Ohlsson (C) ställer en ordningsfråga och ifrågasätter huruvida svar på enkla
frågor i större detalj ska beskrivas i protokollet.
Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande vaccinationskravet inom
omsorgsnära verksamhet
Stina Isaksson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande
vaccinationskravet inom omsorgsnära tjänster. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist
(S) besvarar frågan.

Handlingar i ärendet





Enkel fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden gällande GC-väg mellan
Hyltebruk och Skärshult.
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående undersökning av
markförhållanden för byggnation av den planerade s.k. Parkstaden.
Frågor till ordförande i kultur- och folkhälsonämnden gällande gruppträning för
seniorer
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande vaccinationskravet inom
omsorgsnära verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 (35)

