MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-29
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-12:30

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Desirée Hultberg (M), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman
(L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson
(Kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Gunnel Johansson (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§141

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Marie-Louice Lindström (S)

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Gunnel Johansson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2017-08-29
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-29
Kommunstyrelsen

§141
Svar på motion angående medborgarförslag
2017 KS0212
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där det föreslås att Hylte
kommun ska införa medborgarförslag.
Kommunledningskontoret lämnar följande svar på motionen:
Hylte kommun har flera kontaktvägar där medborgarna kan lämna förslag och synpunkter till
politiker eller tjänstemän i kommunen. En av dessa kontaktvägar är Hylte kommuns nya
kontaktcenter som tar emot och fördelar frågor, förslag och synpunkter från kommunens
invånare. På hylte.se kan invånarna lämna synpunkter genom kommunens
synpunktshantering. Det finns också möjlighet att kontakta kommunen genom de sociala
medier kommunen använder. Kommunens invånare kan också kontakta politiker direkt för att
lämna synpunkter eller förslag.
Att hantera ett medborgarförslag innebär en tidmässigt lång administrativ process. Processen
innebär att kommunfullmäktige tar emot och skickar medborgarförslagen till
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om vilken nämnd som ska handlägga frågan.
Nämnderna ska sedan återrapportera svaret genom samma process till kommunfullmäktige.
Medborgarförslag som metod för att lämna förslag till kommunen innefattar enbart en liten
del av alla de synpunkter och förslag som kommer in till kommunen. Den process som ett
medborgarförslag innebär dessutom en mycket längre handläggningstid av synpunkter än om
invånarna använder andra kommunikationsvägar. Hylte kommun ska sträva efter att ha en
dialog med medborgarna och möjligheterna till dialog utvecklas ständigt. En direkt dialog
mellan kommun och kommunens invånare via någon av kommunens befintliga kontakvägar
kan leda till en bättre upplevd service i jämförelse med att använda medborgarförslag som
kontaktväg. Med denna motivering så föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Handlingar i ärendet






§200 KSAU Motionssvar angående medborgarförslag
Tjänsteskrivelse Motionsvar angående medborgarförslag
Motion angående medborgarförslag
§147 KSAU Motion angående medborgarförslag
Protokollsutdrag KF § 77 Inkomna motioner

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-29
Kommunstyrelsen

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M), med instämmande av Anna Roos (C), Jerzy Golowkin (-) och Johan
Edenholm (KV) yrkar bifall till motionen.
Micael Arnström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet från Bo-Gunnar Åkesson
m.fl. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
 Den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut om avslag på motionen röstar JA.
 Den som bifaller yrkandet från Bo-Gunnar Åkesson m.fl. om bifall till motionen röstar NEJ.

Resultat
Med röstsiffrorna 6 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV) och Jerzy Golowkin (-)
reserverar sig till förmån för deras yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-29

Omröstningslista: §141
Ärende: Svar på motion angående medborgarförslag, 2017 KS0212

Omröstningslista

Motion Medborgarförslag
Ledamot

Ja

Marie-Louice Lindström(S), 1:e vice ordförande
Anna Roos(C), 2:e vice ordförande
Krister Mattsson(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Andreas Algerbo(C), ledamot
Johan Edenholm(KV), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson(M), ledamot
Jerzy Golowkin(-), ledamot
Micael Arnström(S), ersättare
Gunnel Johansson(S), ersättare
Anders Bertilsson(SPI), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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