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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Forum kl. 17:00-20:30 

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), Monica 
Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta 
Årzen (S), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Abdiasiis Dahir (S), Maria 
Johansson Arnström (S), Martin Isaksson (SD), Ann-Christin Wendpaap (S), 
Christer Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel 
Johansson (S), Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson 
(C), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén 
(V), Katrin Karlsson (S), Rune Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin 
Hedenberg (SD), Bo Larsson (M), Lennart Erlandsson (C)  ersätter Martina 
Philip Carlsson (C), Fredrik Engberg (L)  ersätter Åsa Engberg (L), Matilda 
Wahlström (S)  ersätter Johan Fahlen (S), Malin Taipaleenmäki (S)  ersätter 
Hanna Arvidsson (S), Birgitta Åkesson (C)  ersätter Bo Eriksson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande Emma Gröndahl 
Jenny Hagesjö 
Ove Gustavsson (Revisor) 

Utses att justera Bengt-Åke Torhall (L) 
Malin Svan (C) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-02-23 

Protokollet omfattar §§1-24
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ÄRENDELISTA 
§1 Val av justerare 

§2 Godkännande av ärendelista 

§3 Meddelanden 

§4 Information från revisorerna 

§5 Beslut om åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 

§6 Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     Steg 2 

§7 Ombudgetering investeringar - Kommuntotalen 

§8 Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder 

§9 Val av huvudmän Södra Hestra Sparbank 

§10 Val av huvudman Falkenberg Sparbank 

§11 Investeringsanslag Unnaryds brandstation ombyggnation 

§12 VA-plan Hylte kommun 

§13 Svar på motion - Agenda 2030 

§14 Svar på motion - Bioenergi 

§15 Svar på motion - Laddinfrastruktur i Hylte 

§16 Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte 
kommun 

§17 Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda 

§18 Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 

§19 Inkomna interpellationer 

§20 Inkomna motioner 

§21 Avsägelse uppdrag som ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 

§22 Fyllnadsval - Ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 

§23 Fyllnadsval Coompanion Hallands styrelse 

§24 Övriga ärenden 
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§1 

Val av justerare  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bengt-Åke Torhall (L) och Malin Svan (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Micael Arnström (S). 
Yttrar sig i ärendet:  
Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S). 
 

Paragrafen är justerad 
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§2 

Godkännande av ärendelista  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§3 

Meddelanden  
(2022 KS0009) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.  

Beskrivning av ärendet 
Till sammanträdet har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som inkommit 
och som kommunfullmäktige bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll Länsstyrelsens tillsynsvägledningsbesök 2021-10-07 
 Protokoll revisionen 2021-11-19 - organisation 
 Protokollsutdrag valberedningen §5 Övriga ärenden - Återrapportering 
 Avsägelse uppdrag Coompanion Hallands styrelse 

Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C) yttrar sig över valberedningens meddelande till fullmäktige. 
Bo Gunnar Åkesson (M) och Ronny Löfquist (S) yttrar sig över Länsstyrelsens protokoll över 
tillsynsvägledningsbesök.  
 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Information från revisorerna  
(2022 KS0011) 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Ove Gustavsson, vice ordförande för revisionen, informerar om vilka granskningar som är 
pågående och vilka granskningar som är förestående. 
Ove Gustavsson meddelar att revisionen avser genomföra granskningar av offentlig 
upphandling samt hantering av anläggningstillgångar i kommunen. Vidare framkommer att de 
granskningar som gjorts av LSS-boendet på Bäckgatan samt hanteringen av tillsynsavgifter 
nästan är färdigställda. Slutligen informerar Ove Gustavsson om att den granskning som 
företagits avseende myndighetsutövning i tillsynsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
kommer att redogöras för Kommunstyrelsen den 15 mars och för Samhällsbyggnadsnämnden 
den 23 mars. Därefter kommer även redogörelse ske för ledamöterna i kommunfullmäktige.  
Paragrafen är justerad 
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§5 

Beslut om åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de 
kommunala badplatserna  
(2020 KS0405) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela investeringsmedel om 500 000 kr för nya 
tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro badplatser. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 november 2021, SBN § 93, att begära 
investeringsmedel om 500 tkr för nya tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro 
badplatser.  
  
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) lämnade i december 2020 in en motion om att 
alla kommunala badplatser skulle inventeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt att 
åtgärder för att göra de kommunala badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas och 
redovisas för berörd nämnd och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige biföll motionen den 
22 juni 2021, § 87, efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden att bifalla motionen.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden uppger att park- och gatuchefen tillsammans med representanter 
från Tillgänglighetsrådet inventerat de kommunala badplatserna Ibro, Unnaryd, Torup och 
Skärshult och en rapport har sammanställts. Rapporten visar att tillgängligheten är generellt 
god på badplatserna men en del åtgärdsbehov finns. De åtgärder som har varit möjliga inom 
befintlig budget har genomförts under året. De största bristerna och som det inte finns avsatta 
medel för är nya toalettbyggnader på Torups och Ibro badplatser. Kostnaden för nya 
tillgänglighetsanpassade toaletter uppgår till 500 tkr. 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägga förutom det som framgår i tjänsteskrivelsen 
under ekonomisk konsekvens av beslutet. 
  

Handlingar i ärendet 
 §12 KS Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 
 §17 KSAU Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala badplatserna 
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder och kostnader för att tillgängliggöra de kommunala 

badplatserna 
 §93 SBN Motion - Tillgängliga badplatser 
 §87 KF Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 §111 KS Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 §98 KSAU Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser 
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 §27 SBN Motion - Tillgängliga badplatser 
 Tjänsteskrivelse - Motion tillgängliga badplatser 
 §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 föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsmedel om 500 000 
kr för nya tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibro badplatser. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Malin Thydén Kärrman (S).  
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden.  
Ekonomienheten.  
 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     
Steg 2  
(2021 KS0004) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Framtid Hyltes budgetförslag, steg 2, med tillhörande bilaga och 
räkenskaper. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att anta Framtid Hyltes budgetförslag, steg 1, 2022 på sitt 
sammanträde 11 november 2021.  
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde tagit ställning till fördelning av de medel 
som ej kunde fördelas under sammanträdet i november.  
  

Handlingar i ärendet 
 §8 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     Steg 2 
 Textdokument Sverigedemokraterna Budget steg 2 
 Räkenskaper steg 2 2022-2025 Sverigedemokraterna 
 Förord C och M i Samverkans budgetförslag 2022 
 Räkenskaper C o M  2022 steg 2 
 Protokoll MBL §11 2022-01-27 - Budget steg 2 2022 
 Protokoll MBL §19 2022-01-21 - Budget steg 2 2022 
 §7 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     Steg 2 
 FRAMTID HYLTE BUDGETFÖRSLAG 2022 STEG 2 
 Bilaga FRAMTID HYLTE BUDGETFÖRSLAG 2022 STEG 2 
 Räkenskaper F.H. steg 2 alt 1 
 Prioriteringar drift 2022-2025 
 Tillskott i generella bidrag till budget 2022 
 Räkenskaper steg 2 2022-2025 
 Beslutade räkenskaper steg 1 2022-2025 
 Beslutad investeringsbudget steg 1 2022-2025 
 §158 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes 
budgetförslag, steg 2, med tillhörande bilaga och räkenskaper. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
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Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M), Tommy 
Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Malin Svan (C), Bengt-Åke Torhall (L), Ewa Gunnarsson 
(SD), Desirée Hultberg (M), Håkan Bengtsson (C). 
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V) och Bengt-Åke Torhall yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag och Framtid Hyltes budgetförslag steg 2. Anna Roos (C) 
med bifall av Bo Gunnar Åkesson (M), Malin Svan (C) och Desirée Hultberg (M), yrkar bifall 
till C+M i Samverkans budgetförslag steg 2. Stina Isaksson (SD) med bifall av Ewa 
Gunnarsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag steg 2. 
Beslutsgång: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra. Ordförande frågar först 
huruvida fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, sedan huruvida fullmäktige 
beslutar enligt C+M i Samverkans budgetförslag, till sist huruvida fullmäktige beslutar enligt 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs. Ordförande utser kommunstyrelsens beslutsförslag till huvudförslag. C+M i 
Samverkans budgetförslag ställs sedan mot Sverigedemokraternas budgetförslag för att utse 
ett motförslag. Ordförande frågar om fullmäktige beslutar att C+M i Samverkans 
budgetförslag skall vara motförslag. Ordförande frågar sedan om fullmäktige beslutar att 
Sverigedemokraternas budgetförslag skall vara motförslag. Ordförande finner att C+M i 
Samverkans budgetförslag skall vara motförslag. Voteringen verkställs. Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA, den som röstar på C+M i Samverkans 
budgetförslag röstar NEJ. Med röstsiffrorna 22 JA, 10 NEJ och 7 som avstår har 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), 
Ewa Gunnarsson (SD), Bjarne Gunnarsson (SD) och Monica Grönroos Dehlin reserverar sig 
till förmån för Stina Isakssons (SD) yrkande. 
Anna Roos (C), Malin Svan (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Christer 
Johansson (M), Bo Larsson (M), Lennart Erlandsson (C) och Birgitta Åkesson (C) reserverar 
sig till förmån för Anna Roos (C) yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §6 
Ärende: Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun -     Steg 2,  2021 
KS0004 
 
Omröstningslista(or) 
Huvudvotering §6 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot   X 
Anna Roos (C), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot   X 
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot   X 
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (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   
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   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot   X 
Malin Hedenberg (SD), ledamot   X 
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare  X  
Fredrik Engberg (L), ersättare X   
Matilda Wahlström (S), ersättare X   
Malin Taipaleenmäki (S), ersättare X   
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Birgitta Åkesson (C), ersättare  X  
Resultat 22 10 7 
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§7 

Ombudgetering investeringar - Kommuntotalen  
(2022 KS0020) 

Beslut 
Kommunfullmäktige ombudgeterar 158 602 tkr från 2021 till 2022 så att beslutade 
investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut. Föreslagna ombudgeteringar för VA om 
13 372 tkr frångår om finansiering av föreslagen VA-plan i ärende (2021 KS0348) beslutas av 
kommunfullmäktige. 

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

Handlingar i ärendet 
 §34 KS Ombudgetering investeringar 2022 
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 efter KSAU 
 Sammanställning ombudgetering investeringar från 2021 till 2022 - efter KSAU 
 Komplettering - Ombudgetering av investeringar 2021 till 2022 
 §8 KSAU Ombudgetering investeringar, 2021 till 2022 
 Sammanställning ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 
 §106 BUN Ombudgeteringar investeringar 
 §121 SBN Begäran om ombudgetering investeringsmedel 2021 till 2022 
 §126 KFN Ombudgetering av investeringsanslag till 2022 
 §88 ON Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ombudgeterar 158 602 tkr från 
2021 till 2022 så att beslutade investeringsprojekt kan genomföras enligt beslut. Föreslagna 
ombudgeteringar för VA om 13 372 tkr frångår om finansiering av föreslagen VA-plan i 
ärende (2022 KS0020) beslutas av kommunfullmäktige. 
 

  
  
Sammanträdet ajourneras mellan 18:50 och 19:10. 
 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder  
(2022 KS0052) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om 1 % i borgensavgift för Stiftelsen Hyltebostäder. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Allbolagen ska kommunala bostadsbolag/stiftelser bedrivas enligt affärsmässiga 
förutsättningar. Relationen mellan kommunen och bostadsbolaget/stiftelsen gällande lån och 
borgensavgifter ska även behandlas enligt affärsmässiga principer. Deras respektive 
ekonomier ska hållas åtskilda så att det inte sker någon otillåten subventionering eller 
värdeöverföring. 
  
Enligt EU-domstolens rättspraxis samt rättsfall i Förvaltningsrätten ska ett kommunalt 
bostadsbolags eller stiftelses fördelar av att kommunen står som lånegarant vid upplåningen 
bedömas. Det innebär att bostadsbolagets/stiftelsens fördelar ska beräknas utifrån att de 
lånevillkor som bolaget/stiftelsen skulle ha fått av en marknadsekonomisk investerare på 
finansmarknaden, utan kommunal borgen. 
  
För att kompensera och säkra neutrala konkurrensförhållande ska kommunen ta ut 
borgensavgift som motsvarar denna fördel. 
  
Ekonomienheten har med stöd av vägledning från Sveriges Allmännytta, SKR och 
Kommuninvest samt referensinformation från Kommuninvest gjort en analys av 
förutsättningar för borgensavgift gentemot Stiftelsen Hyltebostäder vilket biläggs till 
handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
 §13 KS Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder 
 §18 KSAU Borgensavgift - Stiftelsen Hyltebostäder 
 Tjänsteskrivelse - Borgensavgift för Stiftelsen Hyltebostäder 
 Analys av borgensavgift till Stiftelsen Hyltebostäder 2022 
 210901 SKR-Kommuninvest vägledning Borgensavgifter 
 Borgensavgifter _ Kommuninvest referensinformation 20210901 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1 % i borgensavgift för 
Stiftelsen Hyltebostäder. 
 

Beslutet skickas till  
Hyltebostäders styrelse.  
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Paragrafen är justerad 
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§9 

Val av huvudmän Södra Hestra Sparbank  
(2021 KS0371) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer som huvudmän för Södra Hestra 
Sparbank under perioden 2022-2025: 

 Barbro Träpja 
 Maria Hedin 
 Fredrik Engberg 
 Maria Johansson Arnström 

  

Beskrivning av ärendet 
Representant från Södra Hestra Sparbank kontaktade kanslienheten i oktober 2021 med 
anledning av att Hylte kommun behöver välja om 4st huvudmän för Södra Hestra Sparbank. 
De ska väljas för perioden 2022-2025.  

Handlingar i ärendet 
 §3  Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank 
 Huvudmän Södra hestra sparbank 2022 
 Tjänsteanteckning Val av huvudmän Södra hestra Sparbank 
 Mail angående val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer som huvudmän för Södra Hestra 
Sparbank under perioden 2022-2025: 

 Barbro Träpja 
 Marie Hedin 
 Fredrik Engberg 
 Maria Johansson Arnström  

 
  
 

Yttrar sig i ärendet: 
Lennart Ohlsson (C), Lars Sundberg (S).  
  
 

Beslutet skickas till  
Södra Hestra Sparbank 
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Paragrafen är justerad 
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§10 

Val av huvudman Falkenberg Sparbank  
(2022 KS0072) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som huvudman för Falkenbergs 
Sparbank under perioden 2022-2026: 

 Rune Gunnarsson 
  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till val av huvudman till Falkenbergs Sparbank under 
perioden 2022-2026. 

Handlingar i ärendet 
 §4  Val av huvudman i Falkenberg Sparbank 
 Tjänsteanteckning - Val av huvudman i Falkenbergs Sparbank 
 Val av huvudman i Falkenberg Sparbank 

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person som huvudman för Falkenbergs 
Sparbank under perioden 2022-2026: 

 Rune Gunnarsson 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Lars Sundberg (S). 
 

Beslutet skickas till  
Falkenbergs Sparbank 
 

Paragrafen är justerad 
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§11 

Investeringsanslag Unnaryds brandstation ombyggnation  
(2021 KS0301) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag om 2 250 000 kr för renovering av 
Unnaryds brandstation. 

Beskrivning av ärendet 
Renoveringen av Unnaryds brandstation innebär att byggnaden anpassas till dagens standard 
vad gäller ventilation, larm och ytskikt.  
  
Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsmiljön för brandmän och det ska finnas möjlighet till 
separat omklädning för verksamhetens utövare. Arbetsmiljöverket ställer även krav på att 
kontraminerade kläder ska skiljas från ren miljö. Detta tillgodoses i projektet genom ett 
utvändigt låst förråd där kontraminerad utrustning ska placeras. 
  
För att skapa en bra inomhusmilö för verksamheten och samtidigt uppfylla Arbetsmiljöverkets 
krav krävs en tillbyggnad på ca 20 kvm.  
  
Exempel på åtgärder i projektet: 

 Separata omklädningsmöjligheter 
 Separation av kontraminerade kläder 
 Ny entré på baksidan 
 Fönsterbyte 
 Entresolplan med teknikrum 
 Ventilationssystem 
 Luft/vatten-pump 
 Ombyggnad av kallgarage till varmgarage 
 Ny eldragning 
 Inbrottslarm 
 Ytskiktsrenovering 
 Uttag för reservkraft 
 Träningsutrymme för tester 

  
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om 5 000 000 kr i investeringsbudget för projektet 
och till och med 2021 har ca 700 000 kr använts, främst till projektering. 
  
I projekteringen ingår inventering av fastigheten, se rapport bilaga 1, bygglovshandlingar, 
bilaga 2, och förfrågningsunderlag. 
  

20 (50)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-17  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Projektet beräknas kosta ca 7 250 000 kr att genomföra, inklusive projektering och nytt 
papptak samt solceller. 
Posterna som ingår i kostnaden är: 

 Projektering 700 000 kr 
 Vinnande anbud för projektet är på 5 497 000 kr.  
 Sidoentreprenad, Styr- och reglerinstallationer 300 000 kr 
 Oförutsedda kostnader (5% på budget) 250 000 kr 
 Konstnärlig utsmyckning (1% på budget) 50 000 kr 
 Option solceller 250 000 kr 
 Byte av papptak 200 000 kr 

  
Solceller 
I kalkylen för solceller har en beräkning tagits fram för en solcellsinstallation om 33 stycken 
paneler på totalt 11,7 kW. 
  
Den förväntade elproduktionen för dessa är 10 267 kWh vilket motsvarar ca 22 % av dagens 
elförbrukning. Av dessa kWh beräknar vi kunna använda ca 69 % själva och resterande 
kommer säljas till elbolaget. 
  
Anläggnings livslängd beräknas till 25 år. En del underhåll under livslängden kommer behöva 
göras och en kostnad för årligt underhåll är medräknat i kalkylen. 
  
Eftersom Hyltebostäder har påtalat risk med att installera solceller på befintligt papptak vill 
kommunledningskontoret rekommendera att papptaket byts ut och optionen på solceller 
kvarstår, men med reservation att undersöka möjligheterna att lägga solceller på ett nytt 
papptak och nuvarande konstruktion. Nuvarande papptak renoverades 2013 och den 
förväntade livslängden för ett papptak är ca 15 år. Att anlägga solceller på befintligt papptak 
innebär alltför stora risker för framtida läckage 
  
Ett tilläggsanslag om 2 250 000 kr krävs för att genomföra projektet inklusive solceller samt 
nytt papptak. 
  

Handlingar i ärendet 
 §35 KS Unnaryds brandstation ombyggnation 
 Tjänsteskrivelse - Unnaryds brandstation ombyggnation (NY) 
 §14 KS Unnaryds brandstation ombyggnation 
 Tjänsteskrivelse - Renovering av Unnaryds brandstation 
 Bilaga 1 Förstudie Unnaryds brandstation EFKAB 
 Bilaga 2 210916_Justerat BL Unnaryd 4.57 
 Bilaga 3 Anbud Fastbygg 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag om 
2 250 000 kr för renovering av Unnaryds brandstation. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg: 
I samband med investering förbereda för anslutning till fjärrvärme.  
 

Yttrar sig i ärendet: 
Ronny Löfquist (S), Håkan Bengtsson (C) 
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
 

Paragrafen är justerad 
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§12 

VA-plan Hylte kommun  
(2021 KS0348) 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar VA-planen för Hylte kommun. Ombudgeteringen om 13 372 tkr 
avseende VA frångår därmed i enlighet med kommunfullmäktiges beslut under 2022 §7. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 september 2021, § 70, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte kommun. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden framhöll att en arbetsgrupp bestående av politiker, 
samhällsbyggnadschef, VA- och renhållningschef, ekonomichef, miljökonsult, VA-
ingenjörer, VA-maskinister, miljöchef, miljöinspektörer, planarkitekt och GIS-samordnare har 
under perioden 2020 och 2021 arbetat med en VA-plan enligt Havs och vattenmyndighetens 
modell. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden framför vidare att den föreslagna VA-planen presenterar dels 
vilka mål som ska gälla för VA-enhetens verksamhet under perioden 2021-2032. VA-planen 
redogör också för större investeringar och utredningar i tekniskt inriktade projekt under den 
aktuella perioden.  
  
Kommunens VA-personal har grovt uppskattat investeringsutgiften för dessa olika projekt 
och etapper. VA-planen redovisar övergripande ekonomiska-, informations- och 
organisatoriska åtgärder kopplat till Hylte kommuns VA-verksamhet och dess mål fram till år 
2032. 
  
Kommunledningskontoret har gjort vissa bilagor mer lättlästa sedan 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet. Justerade och nya bilagor är: 
·         Beslutskopia av VA-planprojekt per år 220208 
·         Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 220208 
  
Kommunledningskontoret har inget att tillägg men preciserar de ekonomiska konsekvenserna 
nedan. 
  
Eftersom Kommunfullmäktige beslutade i samband med REP 2022-2025 att internränta 
motsvarar 1,25 % blir de ekonomiska konsekvenserna att VA-taxan beräknas öka 1-1,25 % 
per utöver pris- och löneavtal (PKV). Om Kommunfullmäktige beslutar om justerad 
internränta under planperioden för VA-planen påverkas VA-taxan. 

Handlingar i ärendet 
 VA-plan Hylte kommun reviderad efter KS 2022-02-15 
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 §36 KS VA-plan Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - VA-plan Hylte kommun NY 
 Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 220208 
 Beslutskopia av VA-planprojekt per år 220208 
 §70 SBN VA-plan 
 §62 SBN AU VA-plan 
 VA-plan budget Projekt och period 2021-05-25 
 VA-plan Hylte kommun reviderad 2021-08-19 
 Bilaga 1 Förnyelseplanering - Åtgärdsplan för den befintliga VA-anläggningen 
 Bilaga 2 Uppföljning av VA reviderad 2021-08-16 
 Beslutskopia av VA-planprojekt ny budget 210602 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-plan för Hylte 
kommun. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att listan över tjänster under punkten 4.1.1 tas bort. 
 

Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C), Malin Thydén Kärrman (S), Stina Isaksson (SD) och Bo Gunnar Åkesson 
(M). 
Yrkanden: 
Anna Roos (C), Malin Thydén Kärrman (S), Stina Isaksson (SD) och Bo Gunnar Åkesson 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden.  
Ekonomienheten.  
 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Svar på motion - Agenda 2030  
(2020 KS0149) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) har den 11 mars 2020 lämnat in en motion som yrkar på att 
kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutar att: 
  
1. På kort sikt införa arbetet med Agenda 2030 i kommunorganisationens samtliga nämnder 
och lämpliga former för kommunens bolag genom utbildning, integrering i verksamhetsplaner 
och REP-process samt uppföljning i årsbokslut. 
2. Uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag på hur Agenda 2030 i 
ökande utsträckning kan kopplas till styrningen på lång sikt i Hylte kommun från 
verksamhetsåret 2021 och framåt.  
  
Kommunledningskontorets har tidigare föreslagit att motionen ska bifallas, men 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-13 att återremittera motionen för att ta 
reda på kostnaden för att bifalla motionen. 
  
Bedömningen som görs är att ett bifall till motionen inte innebär några extra kostnader, utan 
ingår i den normala driftsbudgeten. Kompetensen finns inom enheten Utveckling och 
hållbarhet och arbete i enlighet med motionen har påbörjats.  

Handlingar i ärendet 
 §240 KS Svar på motion - Agenda 2030 
 §73 TU Svar på motion Agenda 2030 
 Tjänsteskrivelse -  Svar på motion om Agenda 2030 
 §156 KSAU Svar på motion Agenda 2030 
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om Agenda 2030 
 Ärendebeskrivning - Svar på motion om Agenda 2030 
 §58 KSAU Motion  Agenda 2030 - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion Agenda 2030 - på remiss 
 §32 KF Inkomna motioner 
 Motion  Agenda 2030 

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

Yttrar sig i ärendet: 
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Anna Roos (C), Lisa Mogren (V). 
Yrkanden: 
Anna Roos (C) yrkar bifall till motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag att bifall 
motionen. Lisa Mogren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret. 
 

Paragrafen är justerad 
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§14 

Svar på motion - Bioenergi  
(2020 KS0290) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Per Andersson (C) och Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om bioenergi. 
I motionen föreslås att: 
  
- Jämförande kalkyler för alternativet med bioenergi alltid skall tas fram och redovisas 
innan investeringsbeslut tas om ny- eller ombyggnad av värmeanläggningar i kommunala 
fastigheter. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
förslag på svar till motionen.  
  
Det sker hela tiden en utveckling i samhället både av teknik och ekonomiska förutsättningar 
när det gäller uppvärmning av fastigheter. När val av värmeanläggning ska göras behövs det 
en helhetsbedömning utifrån både den investering som görs och driften av anläggningen. Vid 
ombyggnad av fastigheter behöver hänsyn också tas till vilka alternativ som är genomförbara i 
den aktuella fastigheten. Den bedömning som kommunledningskontoret gör är att i samband 
med ny- eller ombyggnad av värmeanläggningar behöver olika typer av förnybara 
energikällor som kan vara aktuella övervägas, och inte inriktas specifikt på bioenergi. Mot 
bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. 

Handlingar i ärendet 
 §241 KS Svar på motion - Bioenergi 
 §74 TU Svar på motion om bioenergi 
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om bioenergi 
 §128 KSAU Motion om bioenergi - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion om bioenergi - på remiss 
 §84 KF Inkomna motioner 
 Motion om bioenergi 

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

Yttrar sig i ärendet: 
Håkan Bengtsson (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD). 
Yrkanden: 
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Håkan Bengtsson (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. Ronny Löfquist (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Beslutsgång: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag, med bifallsyrkande från 
Ronny Löfquist (S), att avslå motionen mot Håkan Bengtsson (C) och Stina Isakssons (SD) 
bifallsyrkande. Ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. Sedan om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, avslå 
motionen. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att avslå motionen röstar JA, 
den som röstar för att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 22 JA och 17 NEJ finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.  
Reservationer: 
Lennart Ohlsson (C), Malin Svan (C), Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos Dehlin (SD), 
Håkan Bengtsson (C), Anna Roos (C), Malin Hedenberg (SD), Kerstin Alexén (SD), Christer 
Johansson (M), Martin Isaksson (SD), Bo Larsson (M), Lennart Erlandsson (C), Ewa 
Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Håkan 
Bengtssons (C) och Stina Isakssons (SD) yrkande att bifalla motionen. 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §14 
Ärende: Svar på motion - Bioenergi,  2020 KS0290 
 
Omröstningslista(or) 
Bifall/Avslag motion - Bioenergi 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot  X  
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot  X  
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (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   
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   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare  X  
Fredrik Engberg (L), ersättare X   
Matilda Wahlström (S), ersättare X   
Malin Taipaleenmäki (S), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare  X  
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Resultat 22 17 0 
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§15 

Svar på motion - Laddinfrastruktur i Hylte  
(2021 KS0102) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion med yrkande om att 
samhällsbyggnadsnämnden och/eller kommunstyrelsen ges i uppdrag att: 
  

 Ta fram en samlad plan för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i hela kommunen 
 Ge förslag på nästa konkreta 1-3 steg. Krävs egna investeringar, så bör dessa arbetas 

in i REP-processen.  
 Ge förslag på hur avgift för laddning (för laddstationer som kommunen har rådighet 

över) bör hanteras (t.ex. betalsätt och taxeförslag).  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, §72, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till motionen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 juni 2021, §56, att återsända motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott då uppdraget inte faller inom nämndens ansvarsområde.  
  
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionen ligger helt i linje med de beslut som 
fattats i Hylte kommuns budget för 2022. Avsikten är att starta ett nytt kommunalt bolag med 
syfte att bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Ett av bolagets uppdrag kommer att 
vara att bygga ut laddinfrastruktur för fordon i hela Hylte kommun. Mot bakgrund av detta 
föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls.  
  

Handlingar i ärendet 
 §242 KS Svar på motion - Laddinfrastruktur i Hylte 
 §75 TU Svar på motion om laddinfrastruktur i Hylte 
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om laddinfrastruktur i Hylte 
 §56 SBN Motion - laddinfrastruktur i Hylte 
 Tjänsteskrivelse - Motion laddinfrastruktur i Hylte 
 §72 KSAU Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss 
 Motion Laddinfrastruktur i Hylte - på remiss 
 §34 KF Inkomna motioner 
 Motion - laddinfrastruktur i Hylte 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
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Yttrar sig i ärendet: 
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD). 
Yrkanden: 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anna Roos (C), Lisa 
Mogren (V) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret.  
 

Paragrafen är justerad 
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§16 

Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård 
och omsorg i Hylte kommun  
(2021 KS0233) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna Stina Isaksson (SD), Monica Grönros (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) föreslår 
att berörda kontor tar fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid nyanställning samt att redan anställda inom berörda kontor som inte 
har fullgoda kunskaper i det svenska språket, ska ges möjlighet till språklyft. Motionärerna 
lyfter fram vikten av att kommunikation inom skola och vård/omsorg och att en god 
språkförmåga minskar risken för fel och höjer kvaliteten inom verksamheten. Man pekar 
också på risken att medarbetare med bättre språkkunskaper får ett merarbete och därmed ökad 
arbetsbelastning med allt vad det kan innebära. 
  
Vid tillsvidareanställning inom berörda kontor krävs idag minst gymnasieexamen 
(barnskötare, undersköterska). Vid en sådan har man kunskaper i svenska eller svenska som 
andraspråk  på gymnasienivå, något som också Socialstyrelsen 
rekommenderar:  Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personalen 
som arbetar inom vård-och omsorg(SOSFS 2011:12): Tillräckliga kunskaper i svenska för att 
uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med dessa allmänna råd 
kan dock inhämtas genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande 
utbildning. Kommunikation: förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 
  
Således är det redan så idag att ett språkkrav för tillsvidareanställning finns, fast det är 
manifesterat på ett annat sätt genom kravet på grundutbildning. När det gäller vikariat och 
andra visstidsanställningar kan det inträffa att avsteg sker på kravet på grundutbildning. Om 
motsvarande språkkrav skulle införas även för denna kategori, skulle det menligt inverka på 
personalförsörjningen. 
  
För redan anställda medarbetare känns det främmande att införa ett obligatoriskt språklyft. 
Språkkunskaperna är olika utvecklade för de som inte har svenska som hemspråk. Det torde 
vara bättre att chef-medarbetare kommer överens om lämplig kompetensutveckling i 
medarbetarsamtal eller liknande, individuellt anpassade till förkunskaper och verksamhetens 
behov. 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-17  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Handlingar i ärendet 
 §15 KS Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg 

i Hylte kommun 
 §9 KSAU Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse Motionssvar – Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun 
 §110 KSAU Motion angående språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion angående språkkrav vid anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Hylte kommun - på remiss 
 §70 KF Inkomna motioner 2021-05-06 
 Motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte kommun 

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

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S). 
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) och Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till motionen. Ronny Löfquist 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens beslutsförslag, med bifall av 
Ronny Löfquist (S), att avslå motionen mot Stina Isakssons (SD) och Bo Gunnar Åkessons 
(M) yrkanden att bifalla motionen. Ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. Ordförande frågar sedan huruvida kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att avslå motionen röstar JA, den som 
röstar för att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 28 JA och 11 NEJ finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), 
Bjarne Gunnarsson (SD), Martin Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för yrkandet att 
bifalla motionen.  
 

Paragrafen är justerad 
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 Omröstningslista 
 Mötesdatum 
 2022-02-17  
  

Kommunfullmäktige    
 

Omröstningslista: §16 
Ärende: Svar på motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte 
kommun,  2021 KS0233 
 
Omröstningslista(or) 
Bifall/avslag Motion - Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot  X  
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (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   
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   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot  X  
Lennart Erlandsson (C), ersättare X   
Fredrik Engberg (L), ersättare X   
Matilda Wahlström (S), ersättare X   
Malin Taipaleenmäki (S), ersättare X   
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Birgitta Åkesson (C), ersättare X   
Resultat 28 11 0 
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 Mötesdatum 
 2022-02-17  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§17 

Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för 
kommunanställda  
(2021 KS0333) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Motionären Stina Isaksson (SD) föreslår att kommunens anställda ges möjlighet att på betald 
arbetstid gå och lämna blod. Bakgrunden till förslaget är att det finns ett kontinuerligt behov 
av blod och kommunen som organisation borde vara med och göra vad man kan för att bidra. 
Andra kommuner erbjuder denna möjlighet och man menar att samhällsnyttan överstiger 
kostnaden för detta. Om motionen bifalls vill motionären Kommunen som arbetsgivare dels 
uttalar sig positivt om att ge blod, dels informerar om att denna möjlighet finns. 
  
Att ge blod är en viktig samhällsinsats och den hjälper till att rädda liv. Ungefär en tredjedel 
av Sveriges kommuner tillåter att medarbetare ger blod på betald arbetstid, ibland förenat med 
villkor. 
  
Många av kommunens verksamheter kräver vikarie vid medarbetares frånvaro. Detta skulle 
innebära dubbel lönekostnad för många av våra verksamheter om möjlighet skulle ges att 
lämna blod på betald arbetstid, ordinarie medarbetares lön samt vikariekostnader. Utöver 
tiden för själva blodgivandet måste man lägga restiden till blodcentralen. Närmaste 
blodcentral finns i Halmstad och man har kvällsöppet en kväll i veckan annars begränsad 
öppettid under dagtid. 
 
Genom vårt medlemskap i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), förbinder sig 
kommunen att följa de centrala kollektivavtal som SKR tecknar med centrala 
arbetstagarorganisationer. Utgångspunkten i de centrala kollektivavtalen gällande besök inom 
hälso- och sjukvård är att de sker utanför arbetstid. Om det är nödvändigt att besöket sker på 
arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos 
läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Allmänna hälsokontroller, planerade 
läkarbesök och provtagningar inryms inte i akuta läkarbesök. Inte heller blodgivning inryms i 
det som medarbetare enligt kollektivavtalen har rätt till utan det är upp till varje enskild 
kommun eller region att avgöra. Mot bakgrund av kostnaden och av att frågan är reglerad i 
vårt kollektivavtal bör motionen avslås. 
 
Att lämna blod är som sagt en viktig samhällsinsats som kan rädda liv och kommunen bör 
därför uppmuntra anställda att bli blodgivare och om verksamheten tillåter vara generös med 
att bevilja till exempel flexledighet för blodgivning i de fall det inte kan göras utanför 
arbetstid. 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Handlingar i ärendet 
 §16 KS Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för 

kommunanställda 
 §10 KSAU Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för 

kommunanställda 
 Tjänsteskrivelse Motionssvar - Blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda 
 §176 KSAU Motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda – 

på remiss 
 Tjänsteskrivelse - Motion angående blodgivning på betald arbetstid för 

kommunanställda - på remiss 
 §114 KF Inkomna motioner 
 Motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda 

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

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Ronny Löfquist (S). 
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen. Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Beslutsgång: 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag, med bifall av Ronny 
Löfquist (S), mot Stina Isakssons (SD) yrkande att bifalla motionen. Ordförande frågar först 
huruvida kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ordförande frågar sedan huruvida 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att avslå 
motionen röstar JA, den som röstar för att bifalla motionen röstar NEJ. Med röstsiffrorna 32 
JA och 7 NEJ finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), 
Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina 
Isakssons (SD) bifallsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §17 
Ärende: Svar på motion angående blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda,  2021 
KS0333 
 
Omröstningslista(or) 
Bifall/avslag - Motion - Blodgivning på betald arbetstid 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (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   
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   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot X   
Lennart Erlandsson (C), ersättare X   
Fredrik Engberg (L), ersättare X   
Matilda Wahlström (S), ersättare X   
Malin Taipaleenmäki (S), ersättare X   
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Birgitta Åkesson (C), ersättare X   
Resultat 32 7 0 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§18 

Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts  
(2021 KS0226) 

Beslut 
Kommunfullmäktiges avslår motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade 6 maj 2021 in en motion där hon förslår: 

 Att revidera skolskjuts-riktlinjerna att även innefatta skolskjuts till och från fritids för 
grundsärskolan i samband med att nästkommande läsårs skolskjutsar planeras. 

 Att revidera skolskjutsriktlinjerna och minska ner kilometeravståndet med 1 km för 
årskurs 1-9 i samband med att nästkommande läsårs skolskjutsar planeras. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021, § 109, att ge barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden har lämnat följande svar: 
Enligt Skollagen finns det inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till 
och från fritidshemmet. Att ge en utpekad elevgrupp rätt till skolskjuts från fritidshemmet till 
hemmet vid dagens slut gör att kommunen inte följer kommunallagen gällande 
likabehandlingsprincipen. Det finns många familjer med barn som går på fritidshem men inte 
är inskrivna i grundsärskolan, som hade önskat att få skolskjuts hem från fritidshemmen för 
att kunna hantera livspusslet bättre.  
  
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att riktlinjer för skolskjuts inte revideras för att omfatta 
skolskjuts från fritidshem till hemmet för grundsärskolans elever.  
  
En sänkning av de nuvarande avståndsgränserna för avstånd mellan bostad – skola skulle ge 
en betydande ökning av skolskjutskostnader. Barn- och ungdomskontoret hänvisar till analys 
gjord av Hallandstrafiken 2019-02-18, en översyn av vad det skulle innebära om 
avståndsreglerna för elevers väg till hållplats skulle minskas med 1 km per stadie. Då skulle 
kostnadsökningen bli ca 3,2 miljoner/år.  
  
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att riktlinjer för skolskjuts inte revideras för att omfatta 
en sänkning av de nuvarande avståndsgränserna och föreslår därför att motionen ska avslås. 
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till barn- och ungdomsnämndens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 §17 KS Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
 §11 KSAU Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
 §94 BUN Remiss Motion Revidera riktlinjerna för skolskjuts 
 Tjänsteskrivelse BUN - Svar på motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts. 
 §109 KSAU Motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Motion angående revidera riktlinjerna för skolskjuts - på remiss 
 §70 KF Inkomna motioner 2021-05-06 
 Motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts 

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

Yttrar sig i ärendet: 
Stina Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Malin Svan (C), Anna Roos (C).  
Yrkanden: 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i motionen. Maria Hedin (S), Malin Svan (C) 
och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Beslutsgång: 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att att-sats 1 och 2 hanteras var för sig inför beslut. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. Ordförande frågar huruvida 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla att-sats 1. Ordförande frågar sedan huruvida 
kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats 1. Ordförande finner att kommunfullmäktiges 
beslutar att avslå att-sats 1. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att avslå att-
sats 1 röstar JA, den som röstar för att bifalla att-sats 1 röstar NEJ. Med röstsiffrorna 32 JA 
och 7 NEJ så finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avslå att-sats 1 i motionen. 
Vad gäller att-sats 2 finns bara kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande frågar om 
kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats 2. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå motionen i sin helhet.  
Reservationer: 
Stina Isaksson (SD), Martin Isaksson (SD), Malin Hedenberg (SD) Ewa Gunnarsson 
(SD), Bjarne Gunnarsson (SD) och Kerstin Alexén (SD) reserverar sig till förmån för Stina 
Isakssons (SD) bifallsyrkande avseende att-sats 1 i motionen.  
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §18 
Ärende: Svar på motion - Revidera riktlinjerna för skolskjuts,  2021 KS0226 
 
Omröstningslista(or) 
Bifall/avslag - Att-sats 1 Motion - Revidera riktlinjer skolskjuts 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Micael Arnström (S), ordförande X   
Ronny Löfquist (S), ledamot X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Anna Roos (C), ledamot X   
Maria Hedin (S), ledamot X   
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X   
Kerstin Alexén (SD), ledamot  X  
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X   
Krister Mattsson (S), vice ordförande X   
Monica Grönroos Dehlin (SD), ledamot  X  
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Birgitta Årzen (S), ledamot X   
Malin Svan (C), ledamot X   
Lisa Mogren (V), ledamot X   
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X   
Maria Johansson Arnström (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   
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   
Rune Gunnarsson (S), ledamot X   
Bjarne Gunnarsson (SD), ledamot  X  
Malin Hedenberg (SD), ledamot  X  
Bo Larsson (M), ledamot X   
Lennart Erlandsson (C), ersättare X   
Fredrik Engberg (L), ersättare X   
Matilda Wahlström (S), ersättare X   
Malin Taipaleenmäki (S), ersättare X   
Birgitta Åkesson (C), ersättare X   
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Resultat 32 7 0 
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§19 

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 investering av ridhustak 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Inkomna motioner  
(2022 KS0013) 

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

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har tre motioner inkommit.  

Handlingar i ärendet 
 Motion angående fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet 
 Motion angående att återskapa natur i Hylte kommun 
 Motion angående att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom 

äldreomsorgen 
Paragrafen är justerad 
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§21 

Avsägelse uppdrag som ersättare i kultur- och folkhälsonämnden  
(2022 KS0014) 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Karl-Gustav Lindbäck (KV) från 
uppdraget som ersättare i kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Karl-Gustav Lindbäck (KV) har lämnat in en avsägelse rörande sitt uppdrag som ersättare i 
kultur- och folkhälsonämnden. 

Handlingar i ärendet 
 Avsägelse - Ersättare kultur- och folkhälsonämnden 

Paragrafen är justerad 
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MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2022-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§22

Fyllnadsval - Ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
(2022 KS0015) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande person till ny ersättare i kultur- och folkhälsonämnden: 

Mattias Andersson 

Beskrivning av ärendet 
Karl-Gustav Lindbäck (KV) har befriats från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 
folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval. 
Yttrar sig i ärendet: 
Tommy Edenholm (KV). 

Beslutet skickas till
Kultur- och folkhälsonämnden. 

Paragrafen är justerad 
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MÖTESPROTOKOLL 
Mötesdatum 
2022-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§23

Fyllnadsval Coompanion Hallands styrelse 
(2022 KS0015) 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande person att vid Coompanion Hallands föreningsstämma 
fastställas till ny styrelseledamot i föreningen: 

Jennie Cederholm Björklund 

Beskrivning av ärendet 
Per Andersson (C) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Coompanion Hallands 
styrelse. Fullmäktige behöver därför utse en ny styrelseledamot som kan fastställas av 
Coompanion Hallands föreningsstämma.  
Yttrar sig i ärendet: 
Anna Roos (C) 

Beslutet skickas till
Coompanion Halland 

Paragrafen är justerad 

49 (50)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-17  
  

Kommunfullmäktige    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§24 

Övriga ärenden  
(2022 KS0016) 

Beskrivning av ärendet 
Lars Sundberg (S) besvarar Lennart Ohlssons (C) fråga gällande ett inbjudande 
kommuncentrum.  
Yttrar sig i ärendet: Lars Sundberg (S) och Lennart Ohlsson (C).  
Paragrafen är justerad 
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