MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Johan
Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S) (vice ordförande), Alexander
Engman (L) ersätter Bengt-Åke Torhall (L)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Christer Grähs (kontorschef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§297

Sekreterare

.................................................
Anton Larsson

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§297

Begäran om medel belysning motionsspår i Unnaryd
(2018 KS0347)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller arbets- och näringslivsnämndens begäran om 160 tkr för att
bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd.
Beskrivning av ärendet

Unnaryds GOIF har ett elljusspår på kommunal mark i Unnaryd. Elljusspåret har ett stort
värde för bosatta i Unnaryd och är viktigt ur ett fritids- och folkhälsoperspektiv. Föreningen
har ett skötselbidrag för elljusspåret på 11 000 kr årligen. Bidraget täcker inget utöver
elkostnader. Tidigare har Samhällsbyggnadsnämnden stått för utbyte av trasiga lampor men
har beslutat att inte längre stå för kostnaden.

Handlingar i ärendet



§45 ANN Belysning motionsspår i Unnaryd

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att: Kommunstyrelsen bifaller arbets- och näringslivsnämndens
begäran om 160 tkr för att bekosta utbyte av armaturer på elljusspåret i Unnaryd.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslå Ronny Löfquists (S) yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Protokollsanteckning
Anna Roos (C):

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jag vill anföra till protokollet att detta beslut öppnar för att andra föreningar i Hylte kommun
kan söka bidrag till belysning i befintliga elljusspår och behandlas på liknande sätt.

Justerandes sign
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