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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet - Nissan kl. 08:00-16:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande) (Digitalt), Krister Mattsson (S)
(Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C) (Digitalt),
Nina Larsson (S) (Digitalt) ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD)
(Digitalt), Bo Wahlén (V) (Digitalt) ersätter Lisa Mogren (V), Ewa Gunnarsson
(SD) (Digitalt), Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt) ersätter Bo-Gunnar
Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Erika Erlingson (C)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)

Övriga närvarande

Lars Tingsmark (tf kommunchef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Alice Risenfors (kommunjurist)
Tove Olsson (utveckling- och hållbarhetschef)

Utses att justera

Anna Roos
Nina Larsson
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Kommunstyrelsen

§49

Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala
fastighetsbolag
(2018 KS0239)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnade 21 maj 2018 in en motion om ändrad uthyrningspolicy för
Hyltes kommunala fastighetsbolag. I motionen föreslås att:
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra kommunens uthyrningspolicy av kommunala
hyresrätter till att endast gå till personer med inkomst från arbete, studier, pension samt
personer som idag bor i Hylte.
Ärendet har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott innan, men då valde arbetsutskottet
att låta ärendet utgå till ett senare tillfälle.
Handlingar i ärendet






§125 KSAU Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala
fastighetsbolag - på remiss
Tjänsteskrivelse Motion angående ändrad uthyrningspolicy - på remiss
Borttagen på grund av personuppgifter.
§79 KF Inkomna motioner 2018-06-19

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
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