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Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
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Roger Andersson (S), Carl Larsson (M), Ann-Christin Wendpapp (S)
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Karl-Anders Thorsson (C), Gunnel Lindgren (KV), Per-Yngve Bengtsson (S)

Övriga närvarande

Mats Andresen (samhällsbyggnadschef), Stefan Andersson (miljöchef), Anita
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-06-21
Samhällsbyggnadsnämnden

§64
Svar på ”Motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet”
2016 SBN0082
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser att första strecksatsen är besvarad och därför anser
samhällsbyggnadsnämnden att den andra strecksatsen i motionen faller.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden skickar följande yttrande på motionen till kommunstyrelsen:
1. Hylte kommuns skolkök serverar inget kött som är ritualslaktat eller religiöst välsignad
kost. I Hylte kommuns policy står att vi ska använda kött som kommer från djur som levt
under svensk djurlagsstiftning. Därför bör den första strecksatsen avslås.
2. Om den andra strecksatsen beviljas så utformar samhällsbyggnadskontoret regler och
riktlinjer för denna typ av kost.
Handlingar i ärendet





Svar på motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet
Borttagen på grund av PUL.
§59 SBN AU Svar på ”Motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet”
§341 Motion religiös specialkost i kommunal verksamhet

Yrkande
Ray Alexén (KV) yrkar på att beslutsraden formuleras enligt följande
"Samhällsbyggnadsnämnden anser att första strecksatsen är besvarad och därför anser
samhällsbyggnadsnämnden att den andra strecksatsen i motionen faller."
Ordföranden frågar om Ray Alexéns (KV) yrkande ska bifallas eller avslås. Ordföranden
finner att yrkandet bifalles.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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