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Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Ulf Rosvall (SD)
Rolf Streijffert (SD)
Natalia Bengtsson (SD)
Carina Berg (SD)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Marie Ferrari (S)
Jill Andersson (S)
Olof Asserfors (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Lena Zetterström (MP)
Olle Krabbe (V)
Agne Dahlqvist (V)
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För kännedom Camilla Kampf (M)
Olle Iding (M)
Anders Nilsson (M)
Bo Strandh (M)
Jan Malmgren (M)
Erik Mårtensson (KD)
Margareta Johansson (KD)
Ola Kollén (C)
Martin Olsson (C)
Birgitta Krüger (L)
Åsa Kryger Cardinali (L)
Jonas Lundgren (L)
Linda Andersson (S)
Göran Dahlgren (S)
Thomas Hulth (S)
Roger Persson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Anneli Elmelid (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Linda Björnman (V)

Övriga kallade Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Staffan Olofsson, Administratör
Niklas Årcén, polismyndigheten
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Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr
1 Sammanträdets kungörande och fastställelse av 

föredragningslistan
KSF 2017/37

2 Upprop KSF 2016/607

3 Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för 
protokollets justering

KSF 2016/607

4 Parentation

5 Svar på interpellation om Migrationsverkets skuld till 
kommunen

KSF 2017/117

6 Ev. bordlagda ärenden KSF 2016/607

7 Informationsärende - Trygghetsmätningen
Niklas Årcén

KSF 2017/135

8 Överförmyndaren, ansökan om ett extra arvode, 
verksamhetsåren 2017 och 2018

KSF 2017/72

9 Antagande av Strukturplan för MalmöLundregionen KSF 2015/466

10 Handlingsplan - Barn och unga KSF 2016/359

11 Förslag till gemensam dagvattenpolicy för Höörs kommun KSF 2015/251

12 Informationsärende:  driftsbudget 2017 för Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet (Höörs Bad och Sportcentrum)

KSF 2016/318

13 Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
2016
Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/184

14 Allmänna lokala ordningsstadgan
Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/164

15 Anmälningar KSF 2017/39

16 Fyllnadsval KSF 2017/40

17 Övrigt KSF 2016/607
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Ärende/Föredragande Tid Dnr

18 Mötets avslutande KSF 2016/607
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Dnr KSF 2017/37

1 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.

2. Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 16 februari 2017 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 21 februari 2017.

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 13 februari 2017 har tillgängliggjorts på Höör24 den 21 februari 2017, 
information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar, 
Skånska Dagbladet den 21 februari 2017 och Lokaltidningen den 25-26 februari 2017 
(Lokaltidningen har ändrat utdelningsdag).

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-02-16.
_____
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Dnr KSF 2016/607

2 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande utom

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för

_____
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Dnr KSF 2016/607

3 Val av justerande samt bestämmande av 
dag och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Arne Gustavsson (C) och Agne Dahlkvist (V) utses att justera protokollet.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 8 
mars kl. 16.30.

Ärendebeskrivning
Arne Gustavsson (C) och Agne Dahlkvist (V) står i tur att justera protokollet enligt 
upprättad turlista. Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter 
sammanträdet kl. 16:30 på kommunhuset.

_____
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4 Parentation

Ärendebeskrivning
Ordföranden håller parentation för kommunfullmäktigeledamoten Lisbeth Adelmyr.

_____
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Dnr KSF 2017/117

5 Svar på interpellation om 
Migrationsverkets skuld till kommunen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Stefan 
Lissmark (S). De vill ha svar på följande frågor:

1. Hur mycket pengar är Migrationsverket skyldiga Höörs kommun per den 31 december 
2016?

2. Om en fordran föreligger, har Höörs kommun någon plan för hur en omedelbar 
reglering skall kunna genomföras?

3. Finns det sanktionsmedel att ta till om en överenskommelse inte följs eller fördröjs av 
Migrationsverket?

4. Känner Höörs kommun fortsatt förtroende för Migrationsverket så att eventuellt 
ytterligare överenskommelse kan bli möjliga och att den nuvarande bibehålls?

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett svar på en interpellation vara skriftligt. 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Interpellationen har överlämnats till kommunstyrelsens ordföranden som ombetts komma 
in med svar senast den 26 februari. Svaret kommer då överlämnas till 
Interpellationsställaren och läggas in som beslutsunderlag på ärendet.

Beslutsunderlag
1. Interpellation.PDF
2. Remiss till Stefan Lissmark.pdf
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-21 10 (25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/607

6 Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Under denna stående punkt behandlas eventuella ärenden som bordlagts vid tidigare 
sammanträden.

_____
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Dnr KSF 2017/135

7 Informationsärende - Trygghetsmätningen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunpolisen kommer och informerar om den årliga trygghetsmätningen som 
genomfördes i Höörs kommun den 10 oktober - 30 november 2016. Mätningen 
genomfördes genom att en enkät skickades ut till 600 slumpmässigt utvalda 
kommunmedborgare över 16 år. Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av 
landet sedan tidigt 1990-tal. Syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, 
trygghet och upplevelsen av Polisens insatser. Resultaten ligger till grund för planeringen 
av Polisens verksamhet och används även av kommunerna och andra aktörer i arbete 
med brottsförebyggande åtgärder.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseTrygghetsmätningen.docx
_____
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Dnr KSF 2017/72

8 Överförmyndaren, ansökan om ett extra 
arvode, verksamhetsåren 2017 och 2018

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige godkänner att 44 800 kr av kommunstyrelsens budget, ansvar 125, 
verksamhet 1305 Förmyndarverksamhet, utbetalas till Överförmyndaren med 1/12 per 
månad i extra arvode.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 tillskjutit Kommunstyrelsen 900 000 kr för 
överförmyndarverksamheten, ansvar 125, verksamhet 1305 Förmyndarverksamhet. 
Överförmyndaren har begärt att få ett basbelopp i extra arvode på grund av den ökade 
ärendemängden och medföljande ökade arbetsbörda.

Beslutsunderlag
1. Överförmyndaren, ansökan om ett extra arvode, verksamhetsåren 2017 och 2018.pdf
2. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §36).doc
_____
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Dnr KSF 2015/466

9 Antagande av Strukturplan för 
MalmöLundregionen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Strukturplan för Malmö/Lundregionen antas.

Ärendebeskrivning
Kommunerna i MalmöLundregionen har tagit fram en gemensam strukturplan. Den är ett 
verktyg genom målbild, strategier, ställningstaganden och kartor för att gemensamt ta tag 
i regionens utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling. Strukturplanen ska utgöra 
ett underlag för kommunernas översiktliga planering, men även i dialogen med nationella 
och regionala aktörer. Strukturplanen har tagits fram i en gemensam process och var på 
remiss under sommaren 2016. Under hösten har den bearbetats utifrån synpunkter som 
kom in godkändes sedan i december av MalmöLundregionens styrelse. Kommunalrådet 
och medkommunalrådet är Höörs kommuns representanter i styrelsen.

Kommunstyrelsen i Höörs kommun yttrade under remissen:

Att föreslå en komplettering på sidan 4 i avsnittet om ”Huvudstråket” enligt följande: En ny 
punkt - ”Ombyggd väg 23 så att den tunga trafiken inte går genom Ringsjösundet”.Att i 
övrigt godkänna förslag till Strukturplan för Malmö/Lundregionen - en gemensam målbild 
2035.

Synpunkten har tillgodosetts genom att ett nytt avsnitt om godstrafik har införts i 
dokumentet, där bland annat väg 23 omnämns.

Förslag till beslutsmotivering
Strukturplanen utgör ett stöd till MalmöLundregionens kommuner på två sätt:

1. Samlad röst utåt. Strukturplanen behandlar gemensamma och övergripande projekt 
som är viktiga för regionens utveckling och har betydelse på nationell och internationell 
nivå.

2. Samsyn internt. Genom att utgå från kommunernas unika roller, behov och 
utvecklingskraft och sätta detta i ett sammanhang ger strukturplanen stöd i översiktliga 
planering, mellankommunala frågor och övergripande strategiska frågor i kommunerna.

Strukturplanen är en viktig del i Höörs kommuns arbete med ny översiktsplan och ger en 
bra bild av kommunens regionala sammanhang.

Beslutsunderlag
1. Strukturplan MalmöLundregionen 20161223low.pdf
2. Tjänsteskrivelse antagande.docx
3. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §39).doc
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Dnr KSF 2016/359

10 Handlingsplan - Barn och unga

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. ”Handlingsplan för barn och unga” antas.

2. Tidigare antagen plan ”Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik” ersätts av 
”Handlingsplan för barn och unga”.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella 
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för 
barn och unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I detta arbete ska sedan 
kommunen ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med beskrivning av vad 
som kan göras och hur detta ska gå till. Planen har tagits fram i samverkan mellan social 
sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer 
är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i olika sammanhang.

Planen har behandlats först i socialnämnden och därefter i kultur- och fritidsnämnden som 
beslutat om planen i ett tidigt skede. Därefter har barn- och utbildningsnämnden fattat 
beslut som innebär att det upprättats en kostnadsberäkning för de insatser som planen 
innefattar. Planen har kompletteras med kostnadsberäkningarna.

Kultur- och fritidsnämnden har gett kommunens ledningsgrupp i uppdrag att lämna ett 
utlåtande i ärendet. Sådant utlåtande har inte inkommit. Kommunkansli anser att ärendet 
kan behandlas utan utlåtandet från ledningsgruppen.

Kansliet har bearbetat planen språkligt och anpassat den till gällande grafiska profil.

Planen behöver uppdateras löpande. Barn- och utbildningsnämnden ville att kostnaderna 
för genomförande av programmet skulle framgå innan nämnden ställde sig bakom planen.

Beslutsunderlag
1. 2016-06-23 SN § 124 plan barn o unga.doc (Dnr SN 2016/331)
2. PLAN FÖR HANDLING.pdf (KFN:s och SN:s version) (Dnr SN 2016/331)
3. Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20 (2016-09-20 KFN §160).doc (Dnr KFN 
2016/114)
4. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §215).doc (Dnr BUN 
2016/285)
5. PLAN FÖR HANDLING med kostnadsberäkning rev 5.docx (BUN:s version) (Dnr BUN 
2016/285).
6. Handlingsplan för barn och unga.docx (KLK:s version)
7. Bilaga Handlingsplan för barn och unga.docx (BUN:s kostnadsberäkningar)
8.Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §42).doc
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Dnr KSF 2015/251

11 Förslag till gemensam dagvattenpolicy för 
Höörs kommun 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. ”Dagvattenpolicy för Höörs kommun” fastställs.

2. VA/GIS-nämnden får fullmakt att i framtiden besluta om justeringar och kompletteringar 
av bilagorna till dagvattenpolicyn. Vid en justering/komplettering ska anmälan ske till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ytligt på marken. Dagvatten kan orsaka 
översvämningar och föroreningstransport till vattendrag då dagvattnet rinner på 
hårdgjorda, smutsiga ytor innan det leds till vattendrag. Frågorna kring dagvatten har blivit 
allt mer aktuella, pga. klimatförändringar som förväntas ge allt kraftigare skyfall och pga. 
vattendirektivet som säger att statusen på sjöar och vattendrag ska förbättras.

Dagvattenpolicyn har tagits fram för Höörs kommun för att ersätta den befintliga 
dagvattenpolicyn från 2003. Dagvattenpolicyn som går upp för beslut liknar på många sätt 
den befintliga dagvattenpolicyn. Det finns inga motsättningar eller stora förändringar 
mellan dokumenten gällande hur dagvatten bör hanteras. Ändamålet med den nya policyn 
är att ange ansvarsfördelningen mellan enheter på kommunen samt mellan kommunen, 
exploatörer och fastighetsägare. Syftet med den nya dagvattenpolicyn är även att sätta 
frågorna i relation till lagstiftning och ge tydligare riktlinjer och verktyg för hantering av 
dagvattenfrågor.

Dagvattenpolicyn har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från Höör och Hörby 
kommun där Mittskåne Vatten har varit projektledare. Vardera kommunfullmäktige ska 
besluta om sin egen dagvattenpolicy, men upplägget på dokumentet är detsamma i de 
båda kommunerna. För att ta fram dagvattenpolicyn har tjänstemän bjudits in till fyra 
möten med olika teman, för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning. Efter mötena gjordes 
ett första utkast av dagvattenpolicyn, som skickades på remiss till berörda nämnder av 
kommunstyrelsen. Den nu framtagna dagvattenpolicyn är en justerad version av den 
tidigare granskningshandlingen där synpunkter från berörda nämnder har beaktats. Efter 
att granskningshandlingen av dagvattenpolicyn ändrades har berörda tjänstemän fått 
möjlighet att läsa igenom den nya versionen ytterligare en gång för att kunna komma med 
synpunkter.

Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara 
dagvattensystem ska kunna skapas i både ny och befintlig bebyggelse. Med hållbara 
dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning.

Eftersom dagvatten är ett allt mer aktuellt område (p.g.a. grund av klimatförändringar, 
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miljökvalitetsnormer och en idag otydlig lagstiftning) kommer Mittskåne Vatten och övriga 
enheter på kommunerna att fortsätta att följa utvecklingen för att hålla sig uppdaterad om 
ny kunskap och förändringar i lagstiftning. Om VA/GIS-nämnden får fullmakt att besluta 
om justeringar av bilagorna i dagvattenpolicyn, blir justeringar lättare att göra för att hålla 
dagvattenpolicyn aktuell.

De viktiga förändringarna i dokumentet jämfört med granskningshandlingen är att vissa 
punkter i policyn och strategin har formulerats om för att vara tydligare och inte vara 
motsägelsefulla. Det har även gjorts vissa tillägg och förändringar i bilagorna för att dessa 
ska vara ett bättre verktyg vid hantering av olika dagvattenfrågor.  

Beslutsunderlag
1. Dagvattenpolicy Höörs kommun, 2016-12-20.pdf (Dnr VA-GIS 2016/57) (Förslag till ny 
Dagvattenpolicy)
2. Tjänsteskrivelse dagvattenpolicy, Höörs kommun.pdf (Dnr VA-GIS 2016/57)
3. Dagvattenpolicy 2003.pdf (nu gällande policy)
4. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §44).doc
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-21 17 (25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/318

12 Informationsärende:  driftsbudget 2017 
för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet (Höörs Bad och 
Sportcentrum)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens presidium beslutade 2016-12-13, § 234 att meddela 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, att tilldelad ram för Höörs Bad och 
Sportcentrum är alldeles för snålt tilltagen för 2017.

Vid mötet med kommunens ledande politiker 2016-10-03 bestämdes, att den förväntade 
besparingen av nytt filtersystem ska bakas in i budgetramen för 2017. Resultatet ter sig 
svårt, eftersom ny filteranläggning är klar tidigast efter sommaren 2017 till idag okänd 
kostnad.

Sedan har Höörs Bad och Sportcentrum under 2016 ett kraftigt underskott att arbeta in.

Kultur- och fritidsnämnden anmäler på detta sätt sina farhågor och kommer även under 
2017 behandla utfallet för Höörs Bad och Sportcentrum i en särskild ram utanför 
nämndens andra verksamheter. Detta i enlighet med den överenskommelse, som funnits 
sedan anläggningen kom i kommunalt ansvar.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §234).doc  
(KFN 2016/60)
2. Ramen för Höörs Bad och Sportcentrum.docx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §209).doc
4. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §46).doc
_____
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Dnr KSF 2016/184

13 Revidering av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda 2016

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

”Arvodesreglemente 2017-2018” fastställs och ersätter ”Till dig som är förtroendevald”.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap. 
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas 
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den 
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull 
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en 
obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst 
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om 
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL).

Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig 
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner.

En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets 
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att istället föreslå att de nya reglerna ska 
träda i kraft den 1 januari 2019 då den nya mandatperioden börjar för att alla 
förtroendevalda ska kunna förutse sina ersättningar för de uppdrag de åtagit sig. 
Förvaltningen har därför omarbetat reglementet så att det finns ett reglemente för 
perioden fram till nästa mandatperiod där nuvarande ersättningsnivåer kvarstår men de 
oklarheter som funnits i det tidigare reglementet klargörs och nya rutiner fastställs. 
Kommunstyrelsen har beslutat att det reglemente som ska börja gälla nästa mandatperiod 
återremitteras och att handläggningen ska vara vilande tills dess SKL:s analysgrupp gjort 
en genomlysning av kommunen.

På begäran av kommunstyrelsen har beslutsunderlaget kompletterats med ett dokument 
som visar vilka bestämmelser i ”Till dig som är förtroendevald” som ändrats och var 
bestämmelserna återfinns i ”Arvodesreglemente 2017-2018. Istället för gul markering av 
ny text har detta markerats i kommentarer. Borttagen text markeras genom överstrykning.

Beslutsunderlag
1. Arvodesreglemente 2017-2018, 2017-02-06.docx (förslag till nytt arvodesreglemente)
2. Ändringar i nu gällande reglemente.docx (översikt över förändringar)
3. Till dig som är förtroendevald.docx (nu gällande reglemente)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc 
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(arvodesreglementets förslag ska inte gälla för innevarande mandatperiod)
5. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc (återremiss)
6. Exempel på mötesblankett.doc
7.Blankett Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån.docx
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
9. Blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.docx
10. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §48).doc
_____
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Dnr KSF 2016/164

14 Allmänna lokala ordningsstadgan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas och ersätter tidigare gällande Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter.

Ärendebeskrivning
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har 
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade 
föreskrifter.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil. 
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att 
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare.

Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett 
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt. 
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen. 
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med 
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den 
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det 
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i 
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande 
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden 
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit 
vägledande.

Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara 
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om 
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag.

I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av 
bestämmelserna om, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser och 
motionsspår samt ett par dammar.

Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg.

Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en 
kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det 
finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla 
den allmänna ordningen.

Miljöpartiet de gröna har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Frågan om 
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fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad 
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen.

När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-21 att de” Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter” ändras i enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska 
markeras med gul överstrykning. De förändringar som diskuterades var borttagande av 
klausulen om badförbud, tillägg av dammarna vid Enebacken i klausulen om fiskeförbud 
samt klausulen om fyrverkerier.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05: Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
återremitteras till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget med nu gällande 
föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs samt dokument där det framgår 
vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks (markeras med överstrykning av 
text) respektive ändras (ny text markeras med gul överstrykning). ca 17.45 - 18.00 - 15 
min

Beslutsunderlag
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.efterksau.docx (förslag till nya föreskrifter)
2. Översikt över ändringar av nuvarande föreskrifter.doc (nu gällande föreskrifter med 
anteckningar om föreslagna ändringar)
3. förslag från Miljöpartiet.pdf
4. Förslag från Tjörnarps sockengille.pdf
5. Tjänsteskrivelselokalaordningsföreskrifter.docx
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §356).doc
7. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §262).doc
8. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §49).doc
_____
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Dnr KSF 2017/39

15 Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anders Nilsson (M) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anders Nilsson (M)

3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Lisbeth Adelmyr (MP)

2. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-25

2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13

3. Länsstyrelsens protokoll (2017-01-31) Ersättare i kommunfullmäktige (Ej valbar). KSF 
2014/309

4. Länsstyrelsens protokoll (2017-02-02) Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
KSF 2014/309

5. Länsstyrelsens protokoll (2017-02-15) Ny ersättare i kommunfullmäktige (begäran om 
ny sammanräkning)

5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden av Anders Nilsson (M). KSF 2014/309, KSF 2015/12.

_____
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Dnr KSF 2017/40

16 Fyllnadsval

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald uppsagt sig ett förtroendeuppdrag ska fyllnadsval ske. 
Kommunfullmäktige kan förrätta val utan att ärendet bereds och förslag kan lämnas direkt 
på sammanträdet.

För närvarande finns behov av fyllnadsval för följande förtroendeuppdrag:

1. Kommunens revisor från och med 2017-01-01 efter Suad Korlat (S) KSF 2014/292

2. Lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB från och med 2017-01-01 
efter Suad Korlat (S) KSF 2015/25

3. Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 efter Suad 
Korlat (S) KSF 2015/126

4. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Anders Nilsson (M). KSF 2015/12

_____
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Dnr KSF 2016/607

17 Övrigt
_____
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Dnr KSF 2016/607

18 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

_____


