MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-08-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria
Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Gunnel
Johansson (S) ersätter Krister Mattsson (S), Anders Bertilsson (SPI) ersätter
Johan Fahlen (S), Karin Åkesson (C) ersätter Andreas Algerbo (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommunchef)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Bengt-Åke Torhall (L)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§155

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Bengt-Åke Torhall (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-08-14

Datum för anslags
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Kommunstyrelsen

§155

Extra ärende: Ansökan om tilläggsanslag - Hylte Ryttarförening
(2018 KS0308)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om extra anslag om 60 000 kr till Hylte
ryttarförening då föreningen har extraordinära kostnader efter sommarens extremtorka, för att
klara verksamheten på kort och lång sikt. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret mottog den 9 augusti en skrivelse från Hylte Ryttarförening. Hylte
ryttareförening har vänt sig till kommunstyrelsen om ett extra bidrag. I skrivelsen beskrivs
föreningens ekonomi vara mycket ansträngd. Framförallt är det sommarens torka som har
orsakat obalans i ekonomin, då priserna för grovfoder och kraftfoder ökat kraftigt.

Föreningen ansöker om ett tilläggsanslag på 60 000 kr. Utan tilläggsanslaget
menar föreningen att verksamheten inte kommer kunna bedrivas som föregående termin.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om extra anslag om
60 000 kr till Hylte ryttarförening då föreningen har extraordinära kostnader efter
sommarens extremtorka, för att klara verksamheten på kort och lång sikt. Finansiering sker
via kommunstyrelsens reserv.

Anna Roos (C), Anders Bertilsson (SPI) och Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Ronny
Löfquist yrkande.
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Kommunstyrelsen
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
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