MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (digitalt),
Stina Isaksson (SD) (digitalt), Krister Mattsson (S) (digitalt), Tommy Edenholm
(1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (Kommunchef)
Jenny Hagesjö (kanslichef (digitalt))
Lars Tingsmark (ekonomichef (digitalt))

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§198

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S) § 188-195,
197-207

……………………………………….
Tommy Edenholm § 196

Justerande

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

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-01

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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§198

Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka
befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig
parkering.
(2019 KS0310)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att utöka befintlig skolgård på Rydöbruks
skola, samt utöka befintlig parkering vid skolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på svar på motionen, samt att kontakt ska tas med andra kontor som eventuellt berörs
av
frågorna i motionen.
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med barn- och ungdomskontoret för att
undersöka om kontoret ser ett behov av en utökad skolgård. Det har då framkommit att så inte
är fallet och att dagens skolgård följer de rekommendationer om storlek som finns.
Kommunledningskontorets förslag är därför att motionens båda att-satser avslås.
Handlingar i ärendet







Tjänsteskrivelse - Svar på motion om att utöka skolgård och befintlig parkering vid
Rydö skola
Ärendebeskrivning - Svar på remiss angående att utöka friytan vid Rydö skola
§186 KSAU Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka
befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering - på remiss
§76 KF Inkomna motioner
Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintlig skolgård på
Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Stina Isakssons yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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