MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-19

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande),
Ronny Löfquist (S), Ingemar Steneteg (C), Johan Fahlen (S), Finn Dahl (-),
Maria Hedin (S), Tommy Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S),
Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Gunilla
Magnusson (KV), Gunnel Johansson (S), Monika Albrecht (S), Johan Edenholm
(KV), Birgitta Årzen (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Bo Larsson (M), John
Sundling (S), Håkan Bengtsson (C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Lars
Sundberg (S), Tord Wahlström (KV), Lennart Ohlsson (C), Birgit Gabrielsson
(S), Katja Larsson (-), Jan Liwenius (S), Malin Svan (C) ersätter Anna Roos (C),
Bruno Granat (C) ersätter Karl-Anders Thorsson (C), Lennart Erlandsson (C)
ersätter Karin Åkesson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) ersätter Rebecca Bäckman
(M), Alexander Engman (L) ersätter Åsa Engberg (L), Malin Thydén-Kärrman
(S) ersätter Krister Mattsson (S) (1:e vice ordförande), Ingemar Andersson (S)
ersätter Marie-Louice Lindström (S), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Wiveca
Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Åkesson (C)
Roger Andersson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Roland Thörner (MP)
Gunnel Lindgren (KV)

Övriga närvarande

Susanne Mared (tf kommunchef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Lars Sundberg (S)

……………………………………….
Lennart Ohlsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-06-19

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Utses att justera

Lars Sundberg (S)
Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2018-06-21

Protokollet omfattar

§77
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§77

Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt
stöd till föreningar som nattvandrar
(2017 KS0484)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet

Malin Svan (C) har lämnat en motion om att Hylte kommun utarbetar ett regelverk som gör
det möjligt för föreningar att få bidrag för att utföra nattvandringar i kommunen. I motion
föreslås också att kommunen utser en samordningsansvarig för nattvandrande föreningar.
Arbets- och näringslivsnämnden lämnat ett förslag på svar till motionen där nämnden föreslå
att motionen ska bifallas.

Arbets- och näringslivsnämnden har med några få justeringar valt att utgå ifrån den modell
som Karlshamns kommun och Karlskrona kommun använder. Modellen beskrivs i punktform
nedan:
- Bidrag på 1500 kr per nattvandring (endast till föreningar)
- Minst tre personer deltar
- Kl. 22.30-03.30
- Skriftlig rapport lämnas in
- Vandringar kan ske på fredagar och lördagar samt övriga kvällar av särskilt intresse
- Huvudfokus är 30 april-30 september
- Vandringarna bör fokusera på nattbussen och särskilda aktiviteter i kommunen
- Materiel tillhandahålls av kommunen (t ex jackor, ryggsäckar, mobiler)
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Total kostnad uppskattas till 120 000 kr.

Frågan om vem som skulle bli samordningsansvarig kan fattas på kontorsnivå men som
förslag skulle det kunna bli en fritidsledare då de har en tydlig koppling till folkhälsa och
fritid för unga. Den här uppgiften skulle om det blir aktuellt kunna kombineras med
samordningen av projektet MBU (människan bakom uniformen).
Handlingar i ärendet









§109 KS Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till
föreningar som nattvandrar
§133 KSAU Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd
till föreningar som nattvandrar
§22 ANN Motion Ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
Borttagen på grund av personuppgifter.
§17 KSAU Motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till
föreningar som nattvandrar
Motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar som
nattvandrar
§192 KF Inkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen, men att den ska hänskjutas till
budgetberedningen för finansiering.

Yrkande
Malin Svan (C) yrkar bifall till motionen, men att sista satsen om finansiering stryks.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
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