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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00–19:50 
  
Beslutande Se bilagda sammanträdeslista 
  

  
Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18 - 23 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansli, Södergatan 28, Höör, måndagen den 2 mars, kl. 08.00 
  
Sekreterare  
 Helena Sjöholm 
  
Ordförande  
 Anders Netterheim (M) 
  
Justerande  
 Magnus Marvéus (FP)                                   Maria Oscarsson (V) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2015-02-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-03-02 Datum då anslaget tas ned 2015-03-27  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Anders Netterheim 
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Övriga Helena Sjöholm, tf. Kanslichef, Kommunkansli 
Staffan Olofsson, assistent 
Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare 
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§ 18 Sammanträdets kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats den 13 februari 2015 och anslagits på 
kommunens anslagstavla 18 februari 2015. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll, från 
sammanträde den 9 februari 2015 har skickats till ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige med posten den 16 februari 2015. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
18 februari 2015. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ledamöter med undantag för Björn Andreasson (M), Christer Olsson (M), Lars-
Olof Andersson (C), Hans-Göran Larsson (FP), Ibb Malmgren (SD), Stefan Lissmark (S ) 
Marie Ferrari (S) samt Dan Koraeus (V). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Björn Andreasson (M) tjänstgör Camilla 
Kampf, för Christer Olsson (M) tjänstgör Jan Malmström (M), för Lars-Olof Andersson (C) 
tjänstgör Ola Kollén (C), för Hans-Göran Larsson (FP) tjänstgör Björn Schwunck (FP), för 
Ibb Malmgren(SD) tjänstgör Peter Rönngren (SD), för Stefan Lissmark (S) tjänstgör 
Thomas Hulth (S), för Marie Ferrari (S) tjänstgör Linda Andersson (S), för Dan Koraeus 
(V) tjänstgör Olle Krabbe (V). 

 

 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Magnus Marvéus (FP) och Maria Oscarsson (V) utses att justera. 

Ordföranden Anders Netterheim (M) informerar om att dagens protokoll justeras på 
kommunkansliet, Södergatan 28, måndagen den 2 mars kl. 08.00. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/7 

§ 21 Revidering av taxa för upplåtelse av 
torgplatser och offentlig platsmark i 
Höörs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1.Fastställ taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun 
enligt förslag från tekniska nämnden, (förslag rev. 2014-12-03). 

2.Komplettera i ”Allmänna bestämmelser, I Tillstånd, i punkten 1. Tillstånd för upplåtelse 
av offentlig platsmark utfärdas av polismyndigheten, undantaget torgplatser på Nya Torg 
och Lilla Torg”, med ”som Höörs kommun ger tillstånd för” i enlighet med Lars-Olof 
Anderssons (C) tilläggsyrkande. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorn har gjort en översyn av taxa för upplåtelse av torgplatser och 
offentlig platsmark i Höörs kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, § 25 och 
kompletterat med taxor för avgifter som saknas. 

Tekniska nämnden beslutade 2014-10-20 att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadssektorn för vidare utredning och klargörande hur momsreglerna ska 
tillämpas i taxan. 

Samhällsbyggnadssektorn har klargjort hur momsreglerna ska tillämpas och förtydligat 
detta i taxan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-09 § 43 
Protokoll från tekniska nämnden 2014-12-15 § 84 
Förslag på reviderad taxa från samhällsbyggnadssektorn, efter ändring i KS 2015-02-09 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Val av ledamöter till Höörs Fastighets AB, 
samt lekmannarevisor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Till ledamöter utses till styrelsen för Höörs Fastighets AB (HFAB) för tiden från den 
extra bolagsstämman fram till ordinarie bolagsstämma året efter det år då val av 
fullmäktige ägt rum: Johan Svahnberg (M), Fredrik Stålhandske (M), Arne Gustavsson 
(C), Anders Magnhagen (S), Janette Skogshus (S), Jill Andersson (S), Camilla Gottfries 
Hindersson (S), Stefan Liljenberg (SD) samt Rolf Streijffert (SD), 

2. Till ordförande i Höörs Fastighets AB (HFAB) utses Johan Svahnberg (M) 

3. Till vice ordförande i Höörs Fastighets AB (HFAB) utses Anders Magnhagen (S) 

4. Till lekmannarevisor för Höörs Fastighets AB (HFAB) för tiden från extra bolagsstämma 
fram till ordinarie bolagsstämma året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum 
utses Jörgen Lindqvist (M) med Suad Korlat (S) som ersättare. 

Reservation mot beslutet 
Mikael Sparrhult (FP), Björn Schwunck (FP) och Magnus Marvéus (FP) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att hantera val av ledamöter till Höörs Fastighets AB samt 
lekmannarevisorer. 

Det ska noteras att kommunfullmäktige på sammanträdet i januari 2015 beslutade att en 
extra stämma snarast ska hållas vid vilken de nyvalda ledamöterna tillträder. Det ska 
också noteras att den reviderade bolagsordningen också kommer att hanteras på den 
stämman. 

Överläggning 
Mikael Sparrhult (FP) begär ordet och frågar hur valberedningen har berett ärendet och 
framför att Folkpartiet inte bjudits in för att medverka i beredningen. 

Lars Oscarsson (S) och vice ordförande i valberedningen redogör för hur valberedningen 
arbetat. 

Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggning med presidiet och med 
gruppledarna för respektive parti. 

Förhandlingarna återupptas. 

Ordföranden förklarar att fullmäktige har rätt att hantera ärendet idag genom att ärendet 
har varit rubricerat i kungörelsen till dagens sammanträde. Dock väljer ordföranden att 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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skrivelsen daterad 20 februari 2015 inte ska hanteras som ett samlat förslag från 
valberedningen eftersom det råder oklarheter om hur skrivelsen beretts. Däremot 
konstaterar ordföranden att det står varje ledamot fritt att idag ge förslag på namn till 
styrelsen. 

Yrkanden 
Styrelseledamöter 

Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att följande personer väljs som ledamöter till styrelsen: 
Johan Svahnberg (M), Fredrik Stålhandske (M), Arne Gustavsson (C), Anders 
Magnhagen (S) Janette Skogshus (S), Jill Andersson (S), Camilla Gottfries Hindersson 
(S), Stefan Liljenberg (SD) samt Rolf Streijffert (SD) för tiden från den extra 
bolagsstämman fram till ordinarie bolagsstämma året efter det år då val av fullmäktige ägt 
rum. 

Yrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP), Camilla Källström (M), Maria Oscarsson (V), 
Hanna Ershytt (C), Kaiza Nilsson (KD), Anna Palm (M), Anders Magnhagen (S) och Adele 
Olander (M). 

Anders Westergren (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att beredas av 
valberedningen genom ett formellt sammanträde. Yrkandet biträds av Magnus Marveus 
(FP). I andra hand yrkar Magnus Marveus att Stefan Lissmark (S) ska väljas in i styrelsen. 

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss. Han frågar 
kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller senare. Han finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Votering begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

Ja = avslag på yrkandet om återremiss 

Nej = bifall till återremiss 

Omröstningen utfaller med att 28 ledamöter röstar Ja. 11 ledamöter röstar Nej och 2 
ledamöter avstår. Bilaga § 22 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden konstaterar också att han inte kommer att ta upp förslaget om att utse 
Stefan Lissmark till styrelsen eftersom Stefan Lissmark inte är närvarande på 
sammanträdet och inte tidigare heller har tillfrågats om medverkan i styrelsen för denna 
tid. 

 

Beslutsordning 
Styrelseledamöter 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller Maria Boström Lambréns med fleras 
yrkande om att till styrelsen utse: Johan Svahnberg (M), Fredrik Stålhandske (M), Arne 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Gustavsson (C), Anders Magnhagen (S) Janette Skogshus, Jill Andersson (S), Camilla 
Gottfries Hindersson (S), Stefan Liljenberg (SD) samt Rolf Streijffert (SD) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordförande och vice ordförande 

Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att Johan Svahnberg (M) utses till ordförande. 

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller Maria Boström-Lambréns 
yrkande om att till ordförande utse Johan Svahnberg (M) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 

Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att Anders Magnhagen (S) utses till vice ordförande. 

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller Maria Boström-Lambréns 
yrkande om att till vice ordförande utse Anders Magnhagen (S) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 

Revisor och revisorsersättare 

Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att Jörgen Lindqvist (M) utses till revisor med Suad 
Korlat (S) som ersättare för tiden från den extra bolagsstämman fram till ordinarie 
bolagsstämma året efter det år då val av fullmäktige ägt rum 

Ordföranden frågar slutligen om kommunfullmäktige bifaller Maria Boström-Lambréns 
yrkande att Jörgen Lindqvist (M) utses till revisor med Suad Korlat (S) som ersättare och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse daterad 2015-02-20 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Yttrande av revisionsrapport ”Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet” 
godkännes. 

1. Björn Schwunck (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Björn Schwunck (FP). 

3.Motion om att inrätta ett natthärbärge för hemlösa i Höör får ställas och överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen skickas till Kommunstyrelsen för handläggning. 

4. Motion om att Höörs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap om hbtq-
personer får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen skickas 
till Kommunstyrelsen för vidare beredning. 

5. Övriga inkomna anmälningar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar. 

1. Yttrande av revisionsrapport ”Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet”. Dnr 
KSF 2014/198, Godkännande av Fullmäktige 

2. Björn Schwunck (FP). Avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
Dnr KFS 2014/309, 

3. Motion om att inrätta ett natthärbärge för hemlösa i Höör. Inlämnad 2015-02-09 av 
Fredrik Hanell (MP). Dnr KSF 2015/66 

4. Miljö- och byggnadsnämndens svar på de förtroendevalda revisorernas skrivelse 
”Hemställan om förtydligande i nämndens svar på granskningen av 
bygglovshandläggningen”. Dnr KSF 2014/153 

5. Motion om att Höörs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap om hbtq-
personer. Inlämnad 2015-02-11 av Mikael Sparrhult (FP) och Brita Edholm (FP). Dnr KSF 
2015/73 

Överläggning 
Fredrik Hanell, en av motionärerna till anmälning nr 3, gör ett kompletterande inlägg till 
motionen. 

Mikael Sparrhult, en av motionärerna till anmälning nr 4, gör ett kompletterande inlägg till 
motionen. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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