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Anders Netterheim (M), ordförande 
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Björn Andreasson (M) 
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Lars-Håkan Persson (M) 
Tom Ström (M) 
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Anders Westergren (SD) 
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Ej tjänstgörande ledamöter 
 
 
 
Tjänstgörande Ersättare 
 

Carina Berg (SD) 
Stefan Lissmark (S) 
Susanne Asserfors (S) 
Anders Magnhagen (S) 
Maria Boström-Lambrén (S) 
Jill Andersson (S) 
Olof Asserfors (S) 
Lars Oscarsson (S) 
Maria Truedsson (MP) 
Kenneth Kallin (MP) 
Fredrik Hanell (MP) 
Maria Oscarsson (V) 
 
Hans-Göran Larsson (FP) 
Lena Zetterström (MP) 
 
 
Jan Malmström (M) 
Camilla Kampf (M) 
Erik Mårtensson (KD) 
Birgitta Krüger (FP) 
Peter Rönngren (SD) 
Robert Nilsson (SD) 
Linda Andersson (S) 
Mariane Sörensen (S) 
Olle Krabbe (V) 
 
Antal närvarande: 39 
 
 
Höör 2015-03-25 
 
 
 
Anders Netterheim Gunilla Skoog Nilsson 
Ordförande  Sekreterare 
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Övriga Ingemar Kristensson (M) 
Olle Iding (M) 
Roger Persson (S) 
Agne Dahlqvist (V) 
 
 
Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare 
Staffan Olofsson, administratör 
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§ 24 Sammanträdets kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

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

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll, från 
sammanträde den 9 mars 2015 har skickats till ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige med posten den 17 mars 2015. 

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

 

_____ 
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§ 25 Upprop 

Beslut 
, 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ledamöter med undantag för Anna Palm (M), Christer Olsson (M), Kaiza Nilsson 
(KD), Hans-Göran Larsson (FP), Magnus Marvéus (FP), Helena Ohlsson (SD), Ibb 
Malmgren (SD), Marie Ferrari (S), Lena Zetterström (MP), Dan Koraeus (V), Mona Schill 
Ingvarsson (S) 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Anna Palm (M) Camilla Kampf (M), för 
Christer Olsson (M) tjänstgör Jan Malmström (M), för Kaiza Nilsson (KD) tjänstgör Erik 
Mårtensson (KD), för Hans-Göran Larsson (FP) finns inte någon ersättare, för Magnus 
Marvéus (FP) tjänstgör Birgitta Krüger (FP), för Helena Ohlsson (SD) tjänstgör Peter 
Rönngren (SD), för Ibb Malmgren (SD) tjänstgör Robert Nilsson (SD), för Marie Ferrari (S) 
tjänstgör Linda Andersson (S), för Lena Zetterström (MP) finns inte någon ersättare, för 
Dan Koraeus (V) tjänstgör Olle Krabbe (V) och för Mona Schill Ingvarsson (S) tjänstgör 
Marianne Sörensen(S). 

 

 

 

_____ 
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§ 26 Val av justerande samt bestämmande av 
dag och tid för protokollets justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Tom Ström (M) och Kenneth Kallin (MP) utses att justera. 

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

 

_____ 
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§ 27 Presentation av årets Höörsambassadörer 

Beslut 
Fullmäktige gratulerar elever vid Young Masters Program, YMP samt lärare från 
Ringsjöskolan till att de blivit utsedda till Höörambassadörer 2014 samt tackar för deras 
presentation. 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens kommunfullmäktige möte presenteras 2014 års utsedda Höörsambassadörer. 
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark gör en kort inledning. Ringsjöskolans 
lärare Lars Sonesson berättar hur arbetet startade på skolan för cirka 15 är sedan samt 
hur arbetet har utvecklats över tiden. Lärare David Trenneman uttrycker sin glädje över 
att eleverna gjort så bra ifrån sig då de med sitt projekt vann en 3:e placering i unga 
forskare vid MEF 23rd International Research Project Contest i Istanbul. 

3 elever från Ringsjöskolans Young Masters Program, YMP ger fullmäktiges ledamöter en 
beskrivning över hur deras resa till Istanbul med projektet upplevdes. De är positiva och 
nöjda för att ha nått så långt med sitt projekt. 

Vid Guld-kvällen som gick av stapeln tidigare i vår utsågs Höörsambassadörerna och det 
delades  då ut diplom till dem ur projektet som var närvarande. 

Idag delar Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark ut återstående diplom till 
deltagarna. Ledamot Susanne Asserfors bistår och delar ut var sin mugg till eleverna i 
projektet. 

 

_____ 
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Dnr KSF 2015/52 

§ 28 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till 
Skånes Djurpark 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Stiftelsen Skåne Djurpark beviljas ett engångsbelopp om 3 miljoner kronor istället för ett 
årligt driftsbidrag om 0,3 miljoner kronor under en tioårsperiod (2015 - 2024). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 55 att Stiftelsen Skånes Djurpark beviljas 
kommunal borgen motsvarande 5 000 000 kronor och att stiftelsen ska erlägga en årlig 
borgensavgift om 0,4 % av beviljad borgen. Kommunfullmäktige beslutade även om ett 
årligt driftsbidrag om 320 000 kronor. 

Stiftelsen har nu uppvaktat Höörs kommun om att istället få utbetalt ett engångsbelopp 
om 3 000 000 kronor i likhet med det beslut som fattades i Region Skåne. 

Anledningen till detta är att stiftelsen vill lösa en stor del av befintliga lån med högre ränta 
och istället teckna nya lån om 10 000 000 kronor med kommunal borgen från Höörs 
kommun och Region Skåne som säkerhet. Med kommunal borgen erhåller stiftelsen 
bättre räntevillkor från sin bank och kan på så sätt få ned räntekostnaderna för 
djurparken. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Björn 
Andreasson (M), Fredrik Hanell (MP), Mikael Sparrhult (FP) samt Stefan Liljenberg (SD).  

Stefan Lissmark informerar att parken öppnar på lördag den 28/3. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 54 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-09 § 47 
Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, 2015-01-27 
Sammanfattning från stiftelsen Skånes Djurpark 2015-01-11 
_____ 
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Dnr KSF 2015/50 

§ 29 Förslag till övergripande organisation för 
mottagande och integration av nyanlända 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända 
antas. 

2. Uppdra åt nämnderna att senast 2015-09-30 inkomma med förslag på innehåll och 
utformning av kompletterande insatser samt eventuella kostnader med anledning av 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att granska ansökning och hantering 
av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Granskningen syftar till att bedöma om berörda 
nämnder har ändamålsenliga rutiner och en ändamålsenlig organisation för ansökan om 
statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

Ett yttrande till revisorerna har lämnats från sektorscheferna inom sociala sektorn och 
barn- och utbildningssektorn samt ekonomichefen. 

Parallellt har konsult Christer de la Motte fått i uppdrag att utreda och komma med förslag 
till "Övergripande organisation för mottagning och integration av nyanlända". Utredningen 
har presenterats för kommunstyrelsen 2015-03-09 och förslag till övergripande 
organisation för mottagning och integration av nyanlända föreligger till dagens möte. 

 Överläggning 
Anders Westergren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men inväntar också 
sektorernas synpunkter och kostnader. 

Yrkanden 
Stefan Lissmarks (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Anders Magnshagen (S), Björn Andreasson (M), Fredrik Hanell (MP), Anders Westergren 
(SD) samt Jill Andersson (S).  

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 61 
Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända inkl 
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bilagor 
_____ 
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Dnr KSF 2014/371 

§ 30 Ändring av lokala föreskrifter avseende 
anmälningsplikt för luftvärmepumpar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Anmälningsplikten för luftvärmepumpar tas bort genom att § 10 i ”LOKALA 
FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS 
KOMMUN”, antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, § 23, stryks. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut från 2014-11-18 § 134 ändring av lokala 
föreskrifter avseende anmälningsplikt för luftvärmepumpar. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Fredrik Hanell (MP). 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 70 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-18 § 134 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2008-01-31 § 7 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, (KF 
2008-03-26 § 23) 
_____ 
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Dnr KSF 2014/111 

§ 31 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), 
rökfria miljöer, i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Förslag till förändringar i reglementen för respektive nämnd antas. 

Ärendebeskrivning 
Efter tillsyn från Länsstyrelsen har riktats kritik mot kommunen med anledning av att det 
saknas en strukturerad och dokumenterad tillsyn över rökfria miljöer. Det framgår inte 
heller vilken nämnd som ansvarar för tillsynen av de rökfria miljöerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 140612, 

- att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån sina 
nuvarande reglementen göra nödvända förändringar i sina respektive 
delegationsordningar, 

- att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta 
policydokument och tillsynsplaner utifrån respektive nämnds ansvar och ansvarsområden, 

- att skrivelsen från socialchef Monica Dahl och miljö- och byggmyndighetschef Rolf 
Englesson överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne som kommunens kommentarer och 
förslag till åtgärder för att komma till rätta med de problem Länsstyrelsen anger sitt 
tillsynsbeslut. 

Sektorchefer har beslutat att föreslå sina respektive nämnder att tillsyn enligt tobakslagen 
bör hanteras av samma nämnd så att kommunens tillsyn över detaljhandels och 
restaurangernas försäljning av tobak kan samordnas. Förslaget är att den nämnd som har 
bäst förutsättningar att bedriva en god tillsyn är miljö- och byggnadsnämnden. Som ett led 
i att förenkla för näringsverksamheterna i Höörs kommun föreslås att även tillsynen av 
receptfria läkemedel hos detaljhandeln tillsynas vid samma tillfälle. Nämnderna föreslås 
att göra en framställan att fullmäktiga gör nödvändiga förändringar i respektive nämnds 
reglementen. Först därefter kan respektive nämnd utarbeta policydokument och 
tillsynsplaner. 

Förslaget innebär att följande lagstiftningar tas bort från socialnämndens reglemente: 
- tobakslagen 

- lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Denna lag har ersatts av Lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel, samt att 

- tillsynen enligt ovanstående lagar istället överflyttas till miljö- och byggnadsnämnden 
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Yrkanden 
Anders Magnhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Björn Andreasson (M). 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 71 
Protokoll från socialnämnden 2015-01-27 § 19 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden § 10 
Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 20150127 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-12 § 128 
_____ 
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Dnr KSF 2015/70 

§ 32 Socialnämndens reglemente 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Reglemente för socialnämnden antas i enlighet med förslaget att gälla fr o m 2015-03-25. 

Ärendebeskrivning 
Förslag har lagts fram om att utreda behov av förändringar av socialnämndens 
reglemente. Förslag på nu lydelse föreligger. 

Överläggning 
I dokumentet REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN finns en felskrivning på sidan 6, 
3:dje punkt med lydelsen ”representera barn- och utbildningsnämnden vid 
uppvaktningar....” - barn- och utbildningsnämnden ska i denna punkt ersättas med 
socialnämnden. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 72 
Protokoll från socialnämnden 2015-01-27 § 20 
Förslag/utkast till reglemente för socialnämnden i Höörs kommun 
_____ 
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Dnr KSF 2015/86 

§ 33 Val av förtroendevald ”Region 
Skåne/Färdtjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Till ledamot vid de politiska samråden enligt punkt 4.2.1 i överenskommelsen utses Linda 
Andersson (S). 

Till ersättare vid de politiska samråden enligt punkt 4.2.1 i överenskommelsen utses Lars-
Olof Andersson (C ). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 43 att förtroendevald som ska representera 
kommunen vid de politiska samråden enligt punkt 4.2.1 i överenskommelsen ska utses. 
Tidigare representant har varit Ellinor Dahlgren (S). 

Göran Axberg, servicechef skriver, ”I avtalet om fortsatt finansiering av Färdtjänst från 
2015 finns skrivningar om hur kommunen skall kunna vara delaktig i Skånetrafikens 
ansvar för Färdtjänst. Ett politikerråd skall finnas som träffas två ggr per år, 2015-03-13 
samt 2015-10-13. Till detta politikerråd skall kommunen utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare (endast en ledamot närvarar vid mötet av utrymmesskäl och Höörs kommun 
bekostar sin egen politikermedverkan).” 

Yrkanden 
Fullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 73 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-18 § 43 
Överenskommelse daterad 2014-08-15 
_____ 
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§ 34 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anneli Elmelid (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

2. Övriga inkomna anmälningar under punkt 1-5 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar. 

1. Yttrande av revisionsrapport ”Granskning av lönehanteringen”. Dnr KSF 2014/379 

2. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. Dnr KSF 2015/132 

3. Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete. Dnr KSF 2015/64 

4. Val av Höörsambassadör för år 2014. Dnr KSF 2015/55 

5. Beslut från länsstyrelsen 2015-03-10, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
Dnr KSF 2014/309 

6. Anneli Elmelid (MP). Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden. Dnr KSF 
2015/11 

_____ 
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§ 35 Val av ersättare i Socialnämnden 

Beslut 
Fullmäktige beslutar 

Till ny ersättare i socialnämnden väljs Johan Magnusson (MP) efter Anneli Elmelid som 
entledigats från sitt uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
 Anneli Elmelid (MP) har entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Val av ersättare i Socialnämnden efter Anneli Elmelid ska göras. Fredrik Hanell (MP) 
lämnar förslag på ny ersättare, Johan Magnusson (MP). 

Överläggning 
Ordföranden ställer fråga om val av ersättare i Socialnämnden kan genomföras idag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att val av ersättare i socialnämnden kan genomföras. 

Fullmäktige beslutar att Johan Magnusson väljs som ny ersättare i socialnämnden efter 
Anneli Elmelid. 

_____ 
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