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§ 1 Sammanträdets kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats den 16 januari 2015 och anslagits på 
kommunens anslagstavla 21 januari 2015. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll, från 
sammanträde den 12 januari 2015 har skickats till ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige med posten den 20 januari 2015. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
21 januari 2015. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ledamöter med undantag för Lars-Håkan Persson (M), Mikael Sparrhult (FP), 
Hans-Göran Larsson (FP), Ibb Malmgren (SD) och Mikael Nathell (SD). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Lars-Håkan Persson (M), Jan 
Malmström (M), för Mikael Sparrhult (FP), Björn Schwunck (FP), för Ibb Malmgren (SD), 
Peter Rönngren (SD), och för Mikael Nathell (SD), Robert Nilsson (SD). 

Det noteras i protokollet att i § 9 tjänstgjorde Camilla Kampf (M) för Anna Palm (M) och 
Ingemar Kristensson (M) för Adéle Olander (M) p g av jäv. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Kaiza Nilsson (KD) och Maria Boström-Lambrén (S) utses att justera. 

Ordföranden Anders Netterheim (M) informerar om att dagens protokoll justeras på 
kommunkansliet, Södergatan 28, måndagen den 2 februari, kl 16.30. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/387 

§ 4 Val av ledamot till Samordningsförbundet 
FINSAM 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

1. Till ordinarie ledamot utse Anders Magnhagen (S). 

2. Till ersättare utse Anna Palm (M). 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 7 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/392 

§ 5 Förslag till ny bolagsordning för Höörs 
Fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Godkänna den reviderade bolagsordningen och överlämna den till stämman för Höörs 
Fastighets AB för fastställande, 

Notera att kommunfullmäktige kommer att ha en dialog om ägarstyrning och ägardirektiv 
under första kvartalet 2015. Det gör att ägardirektivet och andra styrande dokument 
kommer att hanteras på en andra bolagsstämma under våren. 

Ärendebeskrivning 
Bolagsordningen för Höörs Fastighets AB har reviderats för att bland annat förtydliga 
lekmannarevisorns roll. Den revidering av bolagsordningen som gjordes 2014 förtydligade 
inte lekmannarevisorns roll tillräckligt tydligt utifrån de krav som kommunallagen ställer. 

Det ska också noteras att kommunfullmäktige, i samband med sin introduktion och arbete 
med målen för mandatperioden, kommer att hantera hur nuvarande förslag till ägardirektiv 
kan utvecklas. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i november 2014. 

Överläggning 
Stefan Lissmark (S) för ett inlägg och lyfter fram att det är lekmannarevisorns roll som har 
förtydligats i bolagsordningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 19 
Tjänsteskrivelse om Bolagsordning och ägardirektiv för Höörs Fastighets AB 
Förslag till bolagsordning med kommentarer 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/389 

§ 6 Förvärv av mark, fastigheten Hällbo 17, 
del av 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

1. Förvärv av mark, fastigheten Hällbo 17, del av, till en köpeskilling av 3 300 000 kronor. 

2. Komplettera 2015 års exploateringsbudget med 3 300 000 kronor för inköp av 
fastigheten Hällbo 17, del av, som eget exploateringsprojekt. 

3. Köpet ska föregås av en markundersökning. Om denna uppvisar sådana förhållanden 
som gör att köparen inte kan, eller avsevärt försvårar möjligheten för köparen att använda 
fastigheten för planerat ändamål, genomförs ej köpet. Säljaren står då kostnaden för 
markundersökningen. 

Ärendebeskrivning 
Säljaren till fastigheten Hällbo 17, del av, har erbjudit Höörs kommun att förvärva 
fastigheten. 

Fastigheten bedöms ha ett stort strategiskt värde för kommunen. Marken lämpar sig väl 
för såväl bostäder som verksamhetslokaler, och utgör därför en viktig del i kommunens 
exploateringsplanering. 

Yrkanden 
Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till förslaget. Yrkandet biträds av Anna Palm (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 26 
Skrivelse från Lars Frostemark 2014-12-17 
Karta 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/362 

§ 7 Badets inträdesavgifter våren 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 
 
Inträdesavgifter för Badet våren 2015 ska bestämmas enligt följande. 
Enstaka besök 
Barn (3- 19 år): 40 kr 
Vuxen (från 20 år): 60 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 160 kr 
Senior + student: 50 kr 
 
Klippkort (10-kort) - Köp för 10 besök och få 12 biljetter 
Barn (3-19 år): 400 kr 
Vuxen (från 20 år): 600 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 1.600 kr 
Senior + student: 500 kr 
 
Månadskort 
Barn (3-19 år) : 120 kr 
Vuxen (från 20 år): 180 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 450 kr 
Senior + student: 150 kr 
 
Årskort 
Barn (3-19 år): 1.200 kr 
Vuxen (från 20 år): 1.800 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 4.500 kr 
Senior + student: 1.500 kr 
 
Entréavgift och månadskort gäller endast simhallen. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 november 2014, § 107 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att badets inträdesavgifter våren 2015 ska bestämmas enligt 
följande. 
Enstaka besök 
Barn (3- 19 år): 40 kr 
Vuxen (från 20 år): 60 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 160 kr 
Senior + student: 50 kr 
 
Klippkort (10-kort) - Köp för 10 besök och få 12 biljetter 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Barn (3-19 år): 400 kr 
Vuxen (från 20 år): 600 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 1.600 kr 
Senior + student: 500 kr 
 
Månadskort 
Barn (3-19 år) : 120 kr 
Vuxen (från 20 år): 180 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 450 kr 
Senior + student: 150 kr 
 
Årskort 
Barn (3-19 år): 1.200 kr 
Vuxen (från 20 år): 1.800 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 4.500 kr 
Senior + student: 1.500 kr 
 
Entréavgift och månadskort gäller endast simhallen. 
 
För en jämförelse med vad som gäller nu, dvs. 2014 hänvisas till utdraget från kultur- och 
fritidsnämndens protokoll. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Anna 
Palm (M), Lars Oscarsson (S) och Anders Magnhagen (S). 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar att kategorin studenter ska tas bort. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att två yrkanden har lämnats; ett bifallsyrkande och ett 
ändringsyrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 23 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2014, § 107 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/364 

§ 8 Begäran om utbetalning av partistöd 2015 
till SPI Välfärden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Begäran om utbetalning av partistöd 2015 till SPI Välfärden avslås. 

Ärendebeskrivning 
SPI Välfärden Höör har, genom ordföranden Sigurd Wester och gruppledaren Alvar 
Nilsson, med hänvisning till kommunlagen (1991:900) 2 kap. 9 § hemställt om att 
partistöd, 20.000 kronor, betalas ut till SPI Välfärden Höör även för 2015. I sin ansökan 
anger SPI Välfärden Höör som skäl att de ”vid valet fick 50 röster för lite för att kunna 
behålla vår ledamot i kommunfullmäktige”. 

Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) får en kommun ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges 
också till ett parti som har upphört att vara representerat i kommunfullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett 
parti som är en juridisk person. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets 
omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige 
minst en gång per år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-11 § 264 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Johan 
Svahnberg (M). 

Anders Westergren (SD) yrkar bifall till SPI:s hemställan. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det finns två yrkanden; bifall till kommunstyrelsens förslag och 
bifall till SPI:s hemställan. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Omröstning 
Följande beslutsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Anders Westergrens 
yrkande. 

Omröstningen utfaller med 32 JA-röster och 8 Nej-röster. Bilaga § 8 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 25 
Hemställan från SPI Välfärden 2014-11-25 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/313 

§ 9 Bestämmelser för ersättningar till 
förtroendevalda i Höörs kommun, nu 
fråga om halvtidsarvodering av 
kommunalråd från och med den 1 januari 
2015 

Anna Palm (M) och Adele Olander (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning. Camilla Kampf (M) inträder för Anna Palm (M) och Ingemar Kristensson 
(M) inträder för Adele Olander (M). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

1. Jämte uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och heltidsarbetande 
kommunalråd kommer Höörs kommun från och med 2015-01-01 även ha möjlighet att 
engagera ett andra halvtidsarbetande kommunalråd som kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande. 
 
2. Arvodering av kommunalråd som arbetar halvtid kommer att ske med 50% av ett 
heltidsarvode, för närvarande 32.284 kr per månad enligt 2015 års nivå. Uppräkning av 
ersättning sker enligt antagen rutin i Höörs kommun. Övriga villkor följer heltidsarvoderat 
kommunalråds villkor proportionerligt. 
 
3. Den parlamentariska grupp som skall se över regelverket m m till förtroendevalda, 
beslutad i kommunfullmäktige 2014-10-29 § 70, skall också se över ersättningsnivån till 
förtroendevalda inklusive kommunalråd. 

Reservation mot beslutet 
Magnus Marveus (FP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet. Bilaga § 9 B 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-11 § 281: 
”Kommunledningskontorets personalkontor får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 12 januari 2015 upprätta ett förslag till tillägg i ”Bestämmelser för 
ersättningar till förtroendevalda i Höörs kommun” som möjliggör halvtidsarvodering av 
kommunalråd från och med den 1 januari 2015.” 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Anders Magnhagen yrkar bifall till samtliga tre punkter i kommunstyrelsens förslag till 
beslut (dvs punkt 1-3). Yrkandet biträds av Dan Koraeus (V), Björn Andreasson (M), 
Christer Olsson (M), Johan Svahnberg (M) och Camilla Källström (M). 

Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag på de två första punkterna i kommunstyrelsens förslag 
(dvs punkterna 1-2) och bifall till den tredje punkten i kommunstyrelsens förslag (punkt 3). 
Yrkandet biträds av Anders Westergren (SD). 

Magnus Marveus (FP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras i syfte att göra en 
behovs- och kostnadsanalys. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens 
samtliga tre förslag till beslut (punkterna 1-3). 

Ordföranden konstaterar att det finns fyra yrkanden; 

Att ärendet ska återremitteras yrkat av Magnus Marveus (FP) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag yrkat av Anders Magnhagen (S) mfl 

Avslag på punkterna 1-2 i kommunstyrelsens förslag yrkat av Rolf Streijffert (SD) mfl 

Avslag till kommunstyrelsens förslag i sin helhet yrkat av Magnus Marveus (FP) 

Beslutsordning 
Ordföranden hanterar först yrkandet om återremiss. Han frågar kommunfullmäktige om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar 
avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter följande yrkanden mot varandra: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Avslag på punkterna 1-2 i kommunstyrelsens förslag 

Avslag till kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslaget i 
omröstningen. 

För att ta fram ett motförslag ställer ordföranden Rolf Streijfferts (SD) yrkande mot 
Magnus Marveus (FP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att Rolf 
Streijfferts yrkande ska vara motförslag. 

Följande beslutsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för bifall till Rolf Streijfferts yrkande. 

Omröstningen utfaller med 30 ja-röster och 10 nej-röster. Bilaga § 9 A 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 32 
Tjänsteskrivelse från personalkontoret 2015-01-05 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2010/154 

§ 10 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 
2:3, godkännande för antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en diskussion med ägaren om den 
framtida markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva bebyggelse på del av Stenskogen 2:2 och 2:3. Området 
är beläget sydväst om centrala Höör i anslutning till Stenskogen, norr om Kvarngatan. 
Planen möjliggör en utbyggnad av ca 7 st. friliggande bostadshus i anslutning till befintlig 
bebyggelse, att uppföras i 1 ½ plan. På fastigheten Stenskogen 2:2 finns en befintlig 
byggnad som föreslås få utökade byggrätter. På grund av områdets karaktär i form av 
skogsmiljö och kuperad mark placeras bebyggelsen mot Kvarngatan i förgårdsmark. 
Bestämmelsen syftar till större möjlighet för bevarande av både träd och den kuperade 
marken. Intrånget i skogen minskar något genom att bebyggelsen skjuts fram i planare 
mark mot Kvarngatan. 

En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts av Atkins Sverige AB efter samrådstiden. 
Bedömningen är att en exploatering medför små negativa till måttliga konsekvenser för 
områdets naturmiljö, små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv, samt små 
eller obetydliga konsekvenser för kulturmiljön. Konsekvenserna har sammanfattats i 
planbeskrivningen. 

Under granskningstiden inkom 14 yttranden, varav 8 med synpunkter. Miljöstrateg/ekolog 
och Miljö- och byggmyndigheten har ställt sig negativa till en exploatering. Alla inkomna 
yttranden har sammanfattats och kommenterats i en granskningsredogörelse. Totalt har 3 
grannar kvarstående synpunkter på detaljplanen och har besvärsrätt. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för en diskussion med ägaren om 
den framtida markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. Yrkandet biträds av 
Susanne Asserfors (S). 

Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet avgörs idag. 
Yrkandet biträds av Björn Andreasson (M), Stefan Liljenberg (SD). 

Lars-Olof Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden på återremiss och bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Han konstaterar också att ärendet kan återremitteras genom 
en minoritetsåterremiss om 14 ledamöter står bakom yrkandet. 

Ordföranden hanterar först yrkandet om återremiss och frågar kommunfullmäktige om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. 

Han finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Följande beslutsordning godkänns: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremittera ärendet 

Omröstningen utfaller med 24 ja-röster och 16 nej-röster. Bilaga § 10 

Det innebär att kommunfullmäktige återremitterar ärendet genom en minoritetsåterremiss. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 33 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask, 2014-12-11 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-13 § 42 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-16 § 158 
Plankarta med illustrationsplan, 2014-12-11 
Planbeskrivning, 2014-12-11 
Granskningsutlåtande, 2014-12-11 
Samrådsredogörelse, 2014-10-02 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2014-09-03 
_____ 
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Dnr KSF 2014/380 

§ 11 Svar på motion, Extra stämma för Höörs 
fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Att snarast möjligast kalla till, bereda och genomföra extra stämma för Höörs Fastighets 
AB med syfte att välja ny styrelse för Höörs Fastighets AB för mandatperioden 2015 - 
2018. 

Ärendebeskrivning 
Björn Andreasson (M), Christer Olsson (M) och Anna Palm (M) har inkommit med motion, 
”Extra stämma för Höörs fastighets AB, daterad 2014-12-10. 

Yrkanden 
Magnus Marveus (FP) yrkar avslag till motionen. Yrkandet biträds av Anders Westergren 
(SD). 

Björn Andreasson (M) yrkar bifall till förslaget. Yrkandet biträds av Christer Olsson (M). 

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; bifall och avslag. Han ställer proposition 
på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 21 
Motion ”Extra stämma för Höörs fastighets AB” inlämnad av Björn Andreasson (M), 
Christer Olsson (M) och Anna Palm (M), 2014-12-10. 
_____ 
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Dnr KSF 2014/192 

§ 12 Svar på motion ”om arvoden till 
borgerliga vigselförrättare i Höörs 
kommun” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Arvodet till borgerliga vigselförrättare ska vara samma belopp motsvarande 
sammanträdesarvode för förtroendevalda i kommunfullmäktige, som nu är 300 kronor 
minus Länsstyrelsens fasta arvode, motsvarande 110 kr. Därutöver ska ett 
inläsningsarvode på 150 kronor läggas till. 
 
Personalkontoret får i uppdrag att se över blanketterna för att göra de enkla och tydliga 
och även uppdatera vigselbeviset så att det stämmer överens med den nya grafiska 
profilen. 

Ärendebeskrivning 
Anette Bächi (MP) har i motion ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs 
kommun” föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda 
möjligheterna för förbättrade arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun och 
därefter lägga fram förslag till ny arvodering. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
den 1 september 2014, § 148, motionen ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i 
Höörs kommun” till kommunledningskontorets personalkontor för beredning och yttrande 
med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast den 24 
september 2014. 
 
Av skrivelse ”Summering av Personalenhetens utredningsuppdrag angående arvoden till 
borgerliga vigselförrättare inför KSau den 2 december 2014”, daterad den 20 november 
2014, från personalchef Camilla Lindhe framgår bland annat följande. 
”Personalenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen undersökt möjligheten att införa 
ett kommunalt tilläggsarvode för borgerliga vigselförrättare i syfte att höja den 
sammanlagda ersättningen. En undersökning av förekomsten av dessa arvoden har 
samtidigt gjorts. Utifrån samtal med Länsstyrelsen och SKL har personalenheten kunnat 
konstatera att det inte finns några rättsliga hinder för kommuner att betala ut arvoden till 
vigselförrättarna, vilka annars enbart ersätts med ett mindre arvode från Länsstyrelsen. 
Det finns enligt många kommuner en problematik kring att allt fler par önskar arrangera 
större bröllop med borgerlig vigsel, vilket också kräver mer av vigselförrättarna än 
traditionella borgerliga vigslar som utförs inom kommunens lokaler. Utifrån detta finns en 
utmaning i att tydliggöra att vigselförrättarens uppdrag enbart utgörs av själva vigseln. Det 
symboliska arvode som utbetalas av Länsstyrelsen för det hedersuppdrag som arbetet 
innebär är också mer anpassat efter vigslar i enklare former inom kommunens lokaler. 
Vigselförrättarna är enligt lag förhindrade att ta betalt av brudparet då själva vigseln utgör 
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myndighetsutövning. Den enda ersättningen som vigselförrättaren har rätt att ta ut från 
brudparet är bilersättning i samband med att vigseln hålls utanför kommunhus eller 
stadshus. Efter en undersökning av främst skånska kommuner har personalenheten 
uppfattningen att majoriteten av svenska kommuner inte betalar något arvode utöver det 
Länsstyrelsen betalar vigselförrättarna. Samtidigt betalar många tilläggsarvoden i syfte att 
göra uppdraget mer attraktivt. Personalenheten har inte lyckats finna något samband i på 
vilket sätt kommunen tillämpar tilläggsarvoden för vigselförrättare. Olika lösningar finns 
därmed hos olika kommuner. Det finns inga hinder för en kommun att ta ut en avgift av 
paret som vill viga sig. En del kommuner har valt att göra detta då ett stigande antal 
vigslarna kräver alltmer administration. För vissa kommuner består det ökade antalet 
vigslar av par som inte är bosatta i kommunen. Vissa kommuner har valt att enbart 
avgiftsbelägga vigslar för par som inte är bosatta i kommunen eller ta ut en högre avgift 
för dessa par. Det finns även kommuner som valt att finansiera arvodet till 
vigselförrättarna genom denna avgift”. 

Yrkanden 
Kenneth Kallin yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 28 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 § 148. 
Motion ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun”, 2014-05-23. 
_____ 
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Dnr KSF 2014/77 

§ 13 Svar på motion, om att ta bort 
anmälningsplikt och bygglov för att sätta 
upp solpaneler 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Motion ”om att ta bort anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler” bifalls 
med hänvisning till av miljö- och byggnadsnämnden upprättad ”Policy för handläggning av 
bygglov för solceller”. 

Ärendebeskrivning 
Lars-Olof Andersson (C), Ola Kollén (C) och Lars Nihlén (C) föreslår i motion ”Om att ta 
bort anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler” att kommunfullmäktige ska 
besluta att det inte skall behövas anmälningsplikt eller bygglov för att sätta upp solfångare 
och solceller på hustak eller på väggar om panelerna inte sticker ovanför taknocken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 18 november 2014, § 132, att godkänna ”Policy 
för handläggning av bygglov för solceller” som nämndens svar på motion ”om att ta bort 
anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler”. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till förslaget. Yrkandet biträds av Stefan Lissmark (S), 
Stefan Liljenberg (SD), Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP) och Björn Andreasson (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 29 
Information om solenergi i Höörs kommun 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-11-18, § 132 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-08-26, § 83 
Motion ”om att ta bort anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler”, 2014-02-
26 
_____ 
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Dnr KSF 2013/318 

§ 14 Svar på motion om skötsel av en 
tätortsnära skog i Höör 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Att avslå motionen utifrån följande beslutsmotivering: 

Den östra delen av det berörda skogsområdet är inventerad och beskriven både i 
Grönstruktur-programmet (GP) och i Naturvårdsprogrammet (NVP). GP pekar ut området 
för dess naturvärden (N14) och som viktigt närrekreationsområde (S16). Området består 
av igenväxande ekhagmark med kulturspår och utnyttjas för promenader. I NVP beskrivs 
samma område som en del av ett bälte med rester av ekhagar som var för sig har höga 
naturvärden och som tillsammans har mycket höga naturvärden (75d). 

Den västra delen av skogsområdet består av yngre skog med begränsade naturvärden, 
men ingår enligt Naturvårdsprogrammet i ett värdefullt sammanhängande 
hagmarkslandskap. 

I gällande översiktsplan (Översiktsplan 2002) ingår skogsområdet i ett utbyggnadsområde 
för bostäder som en direkt fortsättning av Veterinärgården. Förslaget innebär att delar av 
området sparas som grönstråk. Förslag till ny översiktsplan (Översiktsplan 2012, 
samrådsförslag) innehåller samma inriktning som gällande översiktsplan. 

Vid beredningen har Fys Plan samt SAS gjort bedömningen att förslaget är tänkvärt och 
att kommunen noggrant bör överväga att undanta området från exploatering. Slutligt 
ställningstagande i frågan bör ske i det fortsatta arbetet med ny översiktsplan. Då kan 
naturvärdena ställas mot behovet av nya bostäder och en långsiktig avvägning kan ske. 
GP och NVP är självklara underlag för detta ställningstagande. Förslaget är därför att 
frågan om skydd av skogsområdet hänvisas till översiktsplanearbetet. 

I avvaktan på ett nytt långsiktigt ställningstagande kring områdets användning samt för att 
skydda områdets naturvärden bör enkla åtgärder genomföras för att säkerställa 
allmänhetens möjlighet att utnyttja området för rekreation. Frågan om skötselplan kan 
väckas igen när den nya översiktsplanen är antagen. 

Ärendebeskrivning 
Av en skrivelse ”Motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör”, daterad den 24 
november 2014, från samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi framgår 
följande. 
”Lisbeth Adelmyr (MP) har i motionen ”Skötsel av en tätortsnära skog i Höör” föreslagit att 
kommunen ska skydda ett kommunägt skogsområde vid Gyldenpris i sydöstra utkanten 
av Höör, samt upprätta en skötselplan för området. Kommunfullmäktige har lämnat 
motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat motionen till ledningsgruppen för fysisk planering (Fys Plan) i samråd med 
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samarbetsgruppen avseende samhällsfrågor (SAS). Ärendet har hanterats vid Fys Plan 
den 15 januari och vid SAS den 24 januari 2014. 
 
Den östra delen av det berörda skogsområdet är inventerad och beskriven både i 
Grönstruktur-programmet (GP) och i Naturvårdsprogrammet (NVP). GP pekar ut området 
för dess naturvärden (N14) och som viktigt närrekreationsområde (S16). Området består 
av igenväxande ekhagmark med kulturspår och utnyttjas för promenader. I NVP beskrivs 
samma område som en del av ett bälte med rester av ekhagar som var för sig har höga 
naturvärden och som tillsammans har mycket höga naturvärden (75d). Den västra delen 
av skogsområdet består av yngre skog med begränsade naturvärden, men ingår enligt 
Naturvårdsprogrammet i ett värdefullt sammanhängande hagmarkslandskap. I gällande 
översiktsplan (Översiktsplan 2002) ingår skogsområdet i ett utbyggnadsområde för 
bostäder som en direkt fortsättning av Veterinärgården. Förslaget innebär att delar av 
området sparas som grönstråk. Förslag till ny översiktsplan (Översiktsplan 2012, 
samrådsförslag) innehåller samma inriktning som gällande översiktsplan. Vid beredningen 
har Fys Plan samt SAS gjort bedömningen att förslaget är tänkvärt och att kommunen 
noggrant bör överväga att undanta området från exploatering. Slutligt ställningstagande i 
frågan bör ske i det fortsatta arbetet med ny översiktsplan. Då kan naturvärdena ställas 
mot behovet av nya bostäder och en långsiktig avvägning kan ske. GP och NVP är 
självklara underlag för detta ställningstagande. Förslaget är därför att frågan om skydd av 
skogsområdet hänvisas till översiktsplane-arbetet. Frågan om skötselplan kan väckas 
igen därefter. 
 
I skrivelsen föreslår samhällsplaneraren/kommunarkitekten att ”kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att frågan om skydd av skogsområdet hänvisas till 
översiktsplanearbetet. Frågan om skötselplan kan väckas igen därefter”. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12, § 30 
Skrivelse ”Motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör”, daterad den 24 november 
2014, från samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi 
Motion ”Skötsel av en tätortsnära skog i Höör”, Lisbeth Adelmyr (MP), 2013-11-06 
 
 
_____ 
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§ 15 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Rickard Lindskog (SD) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

2. Olof Asserfors (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i VA-GIS nämnden. 

3. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar. 

1. Beslut från Länsstyrelsen Skåne. Överklagande av beslut om detaljplan på fastigheten 
Badhuset 2 m.fl. i Höörs kommun. Dnr KSF 2012/111 

2. Sveriges kommuner och landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014. 

3. Kompetenstjänst AB. Fortbildningskurser för Nyvald 2014. 

4. Ekonomisk månadsuppföljning, prognos november 2014. Dnr KSF 2013/307 

5. Länsstyrelsens protokoll (2015-01-15) Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige. Dnr KSF 2014/309 

6. Länsstyrelsens protokoll (2015-01-15) Avgången ersättare i kommunfullmäktige. Dnr 
KSF 2014/309 

7. Rickard Lindskog (SD). Avsägelse från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Dnr KSF 2015/10, Dnr KSF 2015/12 

8. Olof Asserfors (S). Avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i VA-GIS nämnden. Dnr 
KSF 2015/17 

9. Beslut från länsstyrelsen. Förordnande av ombud med uppgift att granska 
begravningsverksamheten. Dnr KSF 2015/32 

10. Försäljning av byggnad innehållande sport och simhall på fastigheten Visdomen 4 
(kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2015) 
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§ 16 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

1. Till ersättare i kommunstyrelsen, efter Rickard Lindskog (SD), utse Ismo Pääkkönen 
(SD). 

2. Till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, efter Rickard Lindskog (SD), utse Ismo 
Pääkkönen (SD). 

3. Till ersättare i VA-GIS nämnden, efter Olof Asserfors (S), utse Roger Persson (S). 
 
Ordförande Anders Netterheim (M) tackade de avgående ledamöterna för deras insatser 
inom ramen för sitt uppdrag och hälsade de nyvalda ledamöterna välkomna till uppdraget. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska välja nya ledamöter och/eller ersättare i nämnder och styrelser 
när en förtroendevald har avsagt sig sitt uppdrag. 

_____ 
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§ 17 Nästa sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige noterar att nästa sammanträde är den 25 februari 2015 kl. 19.00 

På förslag från Camilla Källström (M) beslutar kommunfullmäktige att ledamöterna ska 
spara beslutsunderlaget för Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande 
för antagande och att när kommunfullmäktige åter hanterar ärendet ska endast eventuella 
nya beslutsunderlag skickas ut. 

_____ 
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