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Mötesdatum
2021-01-28

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Lokalen Opalen i Forum, Hyltebruk kl. 18:30-19:50

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S) §§1-5, §§7-19, Stina
Isaksson (SD), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M),
Kerstin Alexén (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Andreas Algerbo (C), Monica
Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta
Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Maria
Johansson Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Martin
Isaksson (SD), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Ewa
Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Åsa Engberg (L),
Roger Andersson (S), Tommy Edenholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Desirée
Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Katrin Karlsson (S), Bo
Eriksson (C), Rune Gunnarsson (S), Hanna Arvidsson (S), Per-Yngve Bengtsson
(S), Julia Kabell (V), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Anna
Larsson (S)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson
Alice Risenfors

Utses att justera

Malin Thydén Kärrman (S)
Anna Roos (C)
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§1

Val av justerare
(2021 KS0018)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anna Roos (C) och Malin Thydén Kärrman (S) att justera
protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§2

Godkännande av ärendelista
(2021 KS0019)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 / 30

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-01-28

Kommunfullmäktige
§3

Meddelanden
(2021 KS0024)

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Till kommunfullmäktiges sammanträden lämnar kommunledningskontoret de meddelanden
som inkommit och som kommunfullmäktige behöver ta del av. Till dagens sammanträde finns
dock inga sådana meddelanden.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§4

Information från revisorerna
(2021 KS0025)
Ingen information från revisorerna vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§5

Demokratiberedning inför ny mandatperiod
(2020 KS0377)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att det ska genomföras en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen inför
kommande mandatperiod.
- att utse representanter till den politiska styrgruppen (demokratiberedning) som ska leda
arbetet med översynen. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erbjuds att
ha en representant i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige utser även en
sammankallande tillika ordförande till gruppen som ska komma från det största partiet i
kommunfullmäktige.
- att kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar
fram underlag för arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor.
- att förslag till eventuell förändrad organisation/sammansättning ska behandlas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2022. Vid förslag till ändrat antal ledamöter i
kommunfullmäktige ska ett sådant förslag behandlas senast i december 2021.
- att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med
gruppens möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer
under arbetet handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.
- att varje parti utser inom sig ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro i
demokratiberedningen.
- att välja Malin Thydén Kärrman (S), Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Bo Wahlén
(V), Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) till ledamöter i
demokratiberedningen.
- att välja Malin Thydén Kärrman (S) till sammankallande för demokratiberedningen.

Beskrivning av ärendet
Inför varje ny mandatperiod brukar kommunens politiska organisation ses över och
utvärderas. Det kan konstateras att kommunens organisation de senaste åren har genomgått
större förändringar bl.a. har kultur- och folkhälsonämndens ansvarsområde utökats och
tillväxtutskottet har tillkommit. Därför föreslås att översyn och utvärdering nu främst ska
genomföras avseende de politiska organen och huvudsakligen avse sammansättningen av
dessa. Med de politiska organen avses både helt och delvis politiskt sammansatta organ.

Justerandes sign
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Det finns flertalet styrdokument inom kommun som reglerar de politiskt sammansatta organen
bl.a. gällande dess mötesformer. En del av översynen bör därför också vara att granska dessa
styrdokument och vid behov föreslå ändringar.
Vad det avser råden så beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2018, Kf § 67, att det skulle
genomföras ett utvecklingsarbete. Syftet var att rådens uppdrag, funktion och roll skulle
tydliggöras. Den översyn som nu föreslås bör därför utgå från det arbetet som pågår gällande
rådens uppdrag, i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetet med översynen organiseras enligt följande:
- Kommunfullmäktige utser en politisk styrgrupp (demokratiberedning) som består av en
representant från varje parti i kommunfullmäktige. I denna styrgrupp medverkar även
kommunchefen som tjänsteperson.
- Kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar fram
underlag inför arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor.
Det kan komma kostnader under arbetets gång. Det kommer bli kostnader för de möten som
styrgruppen kommer ha. Kommunledningskontoret föreslår att dessa kostnader tas från
kommunfullmäktiges budget eftersom styrgruppen är en arbetsgrupp som är utsedd av
kommunfullmäktige. Det kan även uppkomma kostnader i samband med utredningar. Men
eftersom det är upp till styrgruppen vilka utredningar som ska genomföras föreslår
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen handlägger ev. ärenden om kostnader när de
kommer och skickar vid behov upp dem till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet




§234 KS Demokratiberedning inför ny mandatperiod
§193 KSAU Demokratiberedning inför ny mandatperiod
Demokratiberedning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att det ska genomföras en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen inför
kommande mandatperiod.
- att utse representanter till den politiska styrgruppen (demokratiberedning) som ska leda
arbetet med översynen. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erbjuds att
ha en representant i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige utser även en
sammankallande tillika ordförande till gruppen som ska komma från det största partiet i
kommunfullmäktige.
- att kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar
fram underlag för arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor .

Justerandes sign
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- att förslag till eventuell förändrad organisation/sammansättning ska behandlas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2022. Vid förslag till ändrat antal ledamöter i
kommunfullmäktige ska ett sådant förslag behandlas senast i december 2021.
- att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med
gruppens möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer
under arbetet handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.
Kommunstyrelsen uppmanar partierna i kommunfullmäktige att ta fram sitt partis representant
så att denna kan väljas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.

Yttrar sig i ärendet
Ronny Löfquist (S), Malin Svan (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Åsa
Engberg (L), Rolf Näslund (M), Malin Hedenberg (SD), Tommy Edenholm (KV).

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att: varje parti utser inom sig ersättare vid ordinarie ledamots
frånvaro i demokratiberedningen.
Ronny Löfquist (S) föreslår Malin Thydén Kärrman (S) till ledamot i beredningen.
Ronny Löfquist (S) föreslår Malin Thydén Kärrman (S) till sammankallande för beredningen.
Malin Svan (C) föreslår Anna Roos (C) till ledamot i beredningen.
Bo Gunnar Åkesson (M) föreslår Bo Gunnar Åkesson till ledamot i beredningen. Rolf
Näslund (M) yrkar bifall till Bo Gunnar Åkessons förslag.
Lisa Mogren (V) föreslår Bo Wahlén (V) till ledamot i beredningen.
Åsa Engberg (L) föreslår Bengt-Åke Torhall (L) till ledamot i beredningen.
Malin Hedenberg (SD) föreslår Stina Isaksson (SD) till ledamot i beredningen.
Tommy Edenholm (KV) föreslår Tommy Edenholm till ledamot i beredningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller Ronny Löfquists (S) yrkande
att varje parti utser inom sig ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro i demokratiberedningen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan välja Malin Thydén Kärrman (S),
Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Bo Wahlén (V), Bengt-Åke Torhall (L), Stina
Isaksson (SD) och Tommy Edenholm (KV) till ledamöter i demokratiberedningen.
Ordförande finner att fullmäktige väljer de föreslagna ledamöterna.
Ordförande frågar till sist om kommunfullmäktige väljer Malin Thydén Kärrman (S) till
sammankallande för demokratiberedningen. Ordförande finner att kommunfullmäktige väljer
Malin Thydén Kärrman till sammankallande.

Beslutet skickas till
Kommunens ledningsgrupp
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§6

Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
(2020 KS0379)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lån om 1 500 000 kr till Unnaryds GoIF med
amorteringstid om 10 år och med Hylte kommuns snittränta till Kommuninvest under
förutsättning:
- att Unnaryds GoIF presenterar avtal med sponsorer för resterande investeringsbelopp om 1
743 000 kr,
- att byggnadstekniska åtgärder möjliggör byggandet av padelhallen inom ramen för
investeringskalkylen,
- att ett avtal tas fram som reglerar juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan
föreningen och kommunen,
- att Hylte kommun övertar byggnaden om föreningen skulle upplösas under
amorteringstiden.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram avtal som reglerar förhållandet till
föreningen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att avtalet som nämns i strecksats tre skall godkännas av
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Unnaryds GoIF har inkommit med ett önskemål att kommunen ska gå i borgen eller bevilja ett
lån för att bygga en padelhall.
Unnaryds GoIF (UGoIF) är en gymnastik och idrottsförening som bildades 1928. Föreningen
har idag ca 400 medlemmar och verksamheter bedrivs för alla åldersgrupper. Föreningens
verksamhet baseras främst på fotboll, gymnastik men har även aktiviteter som badminton,
tennis samt skidor. Föreningen har en uttalad ambition att bredda verksamheten och årsmötet
2019 uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheten att bygga padelhall och gym i anslutning
till idrottshallen i Unnaryd. Befintlig idrottshall ägs av Hylte kommun liksom marken för den
tilltänkta byggnaden som ska drivas av UGoIF. Ett beslut om arrendeavtal för byggnad på ofri
grund kommer således att behövas.
Unnaryds GoIF har i sitt önskemål inkommit med en investeringskalkyl, finansieringskalkyl
samt driftsbudget. Investeringskalkylen har granskats och uppfattas som trovärdig.

Justerandes sign
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Driftsbudgeten har granskats och upplevs som mycket trovärdig. I finansieringskalkylen
saknas en presentation där föreningen inte presenterar sponsorer som krävs för att projektet
ska möjliggöras. Arvsfonden har beviljat 2 079 000 kr, sjöfonden 128 000 kr och Sparbanken
50 000 kr. Enligt föreningen kommer sponsorer att presenteras inom kort. Innan utbetalning
görs till föreningen ska Hylte kommun ta del av avtalet med sponsorerna. Föreningens önskan
är att Hylte kommun lånar ut 1 500 000 kr alternativt går i borgen för föreningen.
Kommunledningskontoret anser att lånet är att föredra i detta fall.
För att Hylte kommun ska utbetala 1 500 000 kronor krävs att de byggnadstekniska
förutsättningar inte inverkar mer än 10% på investeringskalkylen. Hyltebostäder måste ge sitt
godkännande avseende tillbyggnadens konstruktion och påverkan i förhållande till befintlig
idrottshall. Dessutom måste bygglov beviljas.
Risken att låna föreningen 1 500 000 kronor bedömer kommunledningskontoret som liten.
Padel är en sport som växer oerhört i hela landet. Sporten kan utövas i samtliga åldrar och
driftskostnaden är liten eftersom padelhallen sköts digitalt och det behövs ingen reception
eller anställd personal för att hantera verksamheten. Att driva padelhallen och betala av ett
eventuellt lån borgar för en positiv inställning till deras önskemål. Lånet påverkar inte
kommunens resultat men däremot påverkas likviditeten.
Hylte kommun bör dessutom säkerställa att verksamheten kan bedrivas om föreningen skulle
upplösas då byggnaden är i drift eller om de ekonomiska förutsättningarna inte medger att
föreningen kan fortsätta driften av padelhallen. Om kommunfullmäktige beviljar ansökan får
kommunledningskontoret i uppdrag att reglera förhållandet till föreningen i olika avtal.
Amorteringstiden föreslås till 10 år med ränta om 1,5 %.
Hylte kommuns krav är dessutom att ta del av föreningens ekonomi under minst två gånger
per år, vilket ska regleras i avtalet med föreningen.

Handlingar i ärendet






§235 KS Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
§196 KSAU Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
Tjänsteskrivelse ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
Ansökan Padelhall i Unnaryd
UGoIF Padel-Gym projekt 20-10-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna lån om 1 500 000 kr till
Unnaryds GoIF med amorteringstid om 10 år och med Hylte kommuns snittränta till
Kommuninvest under förutsättning:
- att Unnaryds GoIF presenterar avtal med sponsorer för resterande investeringsbelopp om
1 743 000 kr
- att byggnadstekniska åtgärder möjliggör byggandet av padelhallen inom ramen för
investeringskalkylen

Justerandes sign
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- att ett avtal tas fram som reglerar juridiska och verksamhetsmässiga aspekter mellan
föreningen och kommunen.
- att Hylte kommun övertar byggnaden om föreningen skulle upplösas under amorteringstiden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunledningskontoret får i uppdrag att
ta fram avtal som reglerar förhållandet till föreningen.

Jäv
Ronny Löfquist (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Yttrar sig i ärendet
Bo Eriksson (C), Tommy Edenholm (KV), Lennart Ohlsson (C), Rolf Näslund (M), Stina
Isaksson (SD), Anna Roos (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L).

Yrkande
Bo Eriksson (C), Tommy Edenholm (KV), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Bengt-Åke
Torhall (L) och Rolf Näslund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Ohlsson (C) yrkar att: avtalet som nämns i strecksats tre skall godkännas av
kommunstyrelsen.
Tommy Edenholm (KV), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Bo Gunnar Åkesson (M)
yrkar bifall till Lennart Ohlssons yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller Lennart Ohlssons yrkande att avtalet
i strecksats tre ska godkännas av kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till
Kanslienheten
Ekonomienheten
Hyltebostäder
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§7

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
(2020 KS0270)

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att anta strategi- och handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till strategi och handlingsplan mot
våldsbejakande extremism. Förslaget har varit ute på remiss till kommunens nämnder och
rådgivande organ. Remissvaren har sammanställts och kommunstyrelsen har nu föreslagit
kommunfullmäktige att anta strategin.

Handlingar i ärendet















§237 KS Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§195 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Tjänsteskrivelse - strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Ärendebeskrivning - Remissrunda till kommunens nämnder och rådgivande organ
Strategi och handlingsplan våldsbejakande extremism
§89 KFN Remiss strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Yttrande strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§87 BUN Remiss Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
§73 SBN Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism - på remiss
§52 ON Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Synpunkt på Remiss Handlingsplan Våldsbejakande extremism
Synpunkt på remiss - Handlingsplan Våldsbejakande extremism
§12 KTR Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism - på remiss
Yttrande - Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi- och handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.

Yttrar sig i ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C).

Yrkanden
Bo Gunnar Åkesson (M) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och folkhälsonämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgsnämnden
Paragrafen är justerad
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§8

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Handlingar i ärendet








§239 KS Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka
befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.
§198 KSAU Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka
befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.
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
Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintlig skolgård på
Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.
§76 KF Inkomna motioner
§186 KSAU Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka
befintligskolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering - på remiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Rolf Näslund (M), Ronny Löfquist (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Stina Isaksson (SD) och Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till motionen.
Ronny Löfqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Stina Isakssons (SD) och
Kerstin Alexéns (SD) bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och verkställs efter att följande
beslutsgång godkänns:
- Den som vill avslå motionen röstar JA.
- Den som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Med röstsiffrorna 31 JA-röster, 7 NEJ-röster och 2 som avstår från att rösta finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat avslå motionen. Omröstningsresultatet finns som bilaga
som till protokollet.

Reservationer
Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Malin Hedenberg (SD), Martin Isaksson (SD),
Monica Grönroos (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till
förmån för Stina Isakssons och Kerstin Alexéns yrkande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank
(2020 KS0406)

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer som huvudmän för Södra Hestra Sparbank under
perioden 2021-2024:





Jenny Burängen (omval)
Hanneli Dahl (omval)
Marie-Louice Lindström (omval)
Malin Thydén-Kärrman (omval)

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska besluta om huvudmän för Södra Hestra Sparbank.

Handlingar i ärendet





Tjänsteanteckning Val av huvudmän Södra Hestra sparbank
Kritierier huvudmän Södra Hestra Sparbank
§3 Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank
Valda huvudmän Södra Hestra Sparbank från Hylte kommun

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande personer som
huvudmän för Södra Hestra Sparbank under perioden 2021-2024:





Jenny Burängen (omval)
Hanneli Dahl (omval)
Marie-Louice Lindström (omval)
Malin Thydén-Kärrman (omval)

Yttrar sig i ärendet
Lars Sundberg (S).

Yrkande
Lars Sundberg (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Beslutet skickas till
Södra Hestra Sparbank
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§10

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
byggnadsteknisk undersökning av Forum
(2020 KS0378)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationsdebatten avslutad.

Beskrivning av ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande byggnadsteknisk undersökning av Forum.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett svar på interpellationen.

Handlingar i ärendet




Svar på interpellation Byggnadsteknisk undersökning Forum
§163 KF Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk
undersökning av Forum
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av
Forum

Yttrar sig i ärendet
Lennart Ohlsson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§11

Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
gällande fontän i Gästabudsparken i Torup
(2020 KS0404)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationsdebatten avslutad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
om fontänen i Gästabudsparken i Torup.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har lämnat ett svar på interpellationen.

Handlingar i ärendet




Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i
Gästabudsparken i Torup
§164 KF Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i
Gästabudsparken i Torup
Svar på interpellation angående fontän Gästabudsparken Torup

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD), Malin Thydén Kärrman (S), Bengt-Åke Torhall (L).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§12

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investering
ridhustak
(2021 KS0044)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och lämnar över den till kommunstyrelsens
ordförande för besvarande.

Beskrivning av ärendet
Malin Svan (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investering
i ridhustak.

Handlingar i ärendet


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investering ridhustak

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§13

Inkomna motioner
(2021 KS0026)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot de inlämnade motionerna och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Det har kommit in 8 motioner till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet









Motion Uttalande återvändande IS-terrorister
Motion Införande av medborgarförslag
Motion tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats
Motion utreda minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Motion Placering av minderåriga i äktenskap
Motion Införande av logoped
Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning inom
kommunala verksamheter
Motion - nattvandring

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§14

Avsägelse - ledamot kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Rolf Näslund (M) från uppdraget som
ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.

Beskrivning av ärendet
Rolf Näslund (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.

Handlingar i ärendet


Avsägelse uppdrag kultur- och folkhälsonämnden

Beslutet skickas till
Kultur- och folkhälsonämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§15

Avsägelser - samtliga uppdrag
(2021 KS0027)

Beslut
Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och befriar Johnny Winther (SD) från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
För platsen som ledamot i kommunfullmäktige begär kommunfullmäktige en ny
sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet
Johnny Winther (SD) har avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen.

Handlingar i ärendet


Avsägelse samtliga uppdrag

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands Län
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§16

Fyllnadsval - ledamot i kultur- och folkhälsonämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person till ledamot och andre vice ordförande i
kultur- och folkhälsonämnden:
Maj Brodin Johansson
Vallvägen 6
314 51 Unnaryd

Beskrivning av ärendet
Rolf Näslund (M) har befriats från uppdraget som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.

Yttrar sig i ärendet
Bo Gunnar Åkesson (M), Lennart Ohlsson (C).

Yrkande
Bo Gunnar Åkesson (M) föreslår Maj Brodin Johansson (M) till uppdraget som ledamot och
andre vice ordförande i kultur- och folkhälsonämnden.

Beslutet skickas till
Kultur- och folkhälsonämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§17

Fyllnadsval - ledamot kommunstyrelsen
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person till ledamot i kommunstyrelsen för
resten av mandatperioden:
Thomas Flystam
Sjöslingan 23
314 97 Torup

Beskrivning av ärendet
Johnny Winther (SD) har befriats från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)

Yrkande
Stina Isaksson (SD) föreslår Thomas Flystam (SD) till uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§18

Fyllnadsval - ledamot och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
(2021 KS0028)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person till ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden för resten av mandatperioden:
Thomas Flystam
Sjöslingan 23
314 97 Torup
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande person till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden för resten av mandatperioden:
Ray Alexén
Lingonvägen 6
314 32 Hyltebruk

Beskrivning av ärendet
Johnny Winther (SD) har befriats från uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval.
Eftersom personen som väljs till ledamot varit ersättare i nämnden behöver också val av ny
ersättare göras.

Yttrar sig i ärendet
Stina Isaksson (SD)

Yrkande
Stina Isaksson (SD) föreslår Thomas Flystam (SD) till uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Stina Isaksson föreslår Ray Alexén (SD) till uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§19

Övriga ärenden
(2021 KS0029)
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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