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§ 36 Sammanträdets kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats den 17 april 2015 och anslagits på 
kommunens anslagstavla 22 april 2015. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll, från 
sammanträde den 13 april 2015 har skickats till ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige med posten den 21 april 2015. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
22 april 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ledamöter med undantag för Lars-Håkan Persson (M), Arne Gustavsson (C), 
Hans-Göran Larsson (FP), Magnus Marvéus (FP), Anders Westergren (SD), Ibb 
Malmgren (SD) och Dan Koraeus (V) är närvarande. 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Lars-Håkan Persson (M) Jan 
Malmström (M), för Arne Gustavsson (C) Ola Kollén (C), för Hans-Göran Larsson (FP) 
Brita Edholm (FP), för Magnus Marvéus (FP) Birgitta Krüger (FP), för Anders Westergren 
(SD) Peter Rönngren (SD), för Ibb Malmgren (SD) Robert Nilsson (SD) och för Dan 
Koraeus (V) Olle Krabbe (V). 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Hanna Ershytt (C) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera. 

Ordföranden Anders Netterheim (M) informerar om att dagens protokoll justeras på 
kommunkansliet, Södergatan 28, torsdagen den 7 maj kl. 08.30. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/105 

§ 39 Årsredovisning 2014 samt fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Årsredovisning år 2014 för Höörs kommun godkänns. 

2. Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelse och övriga nämnder samt de förtroendevalda i 
dessa organ. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning 2014 samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de förtroendevalda. 

Ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna som varit redovisningsskyldiga under 
verksamhetsåret 2014 erinras om att de, enligt 5 kap. 20a § kommunallagen (1991:900), 
inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamheten. 

Överläggning 
Revisorn Christer Ekelund kommenterar årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet men riktar allvarlig kritik på grund av budgetavvikelserna inom 
socialnämnden. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Bifallsyrkandet biträds av 
Stefan Lissmark (S), Björn Andreasson (M), Anders Magnhagen (S), Lars-Olof Andersson 
(C), Jessica Ashworth (M), Christer Ohlsson (M), Kenneth Kallin (MP) och Stefan 
Liljenberg (SD). 

Beslutsordning 
Det noteras till protokollet att de ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna som varit 
redovisningsskyldiga inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamhet de varit 
redovisningsskyldiga för. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

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

Beslutsunderlag 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 85 
Årsredovisning för Höörs kommun 2014. 
De förtroendevalda revisorernas redogörelse för år 2014 
Granskning av årsredovisning 2014 Höörs kommun, PWC, april 2015 
Lekmannarevisor Jörgen Lindquist, Granskningsrapport för Höörs Fastighets AB 
Lekmannarevisor Sven Dahlman m fl, Granskningsrapport för Mellanskånes Renhållnings 
AB 
Auktoriserad revisor Thomas Hallberg, Revisionsberättelse för Mellanskånes 
Renhållnings AB 
 
 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/111 

§ 40 Kompletteringsbudget 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Överför totalt 9 687 000 kronor i kompletteringsbudget 2015 för investeringar. 

Ärendebeskrivning 
Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat kan ge 
ett begränsat utrymme för anslagsöverflyttningar i kompletteringsbudgeten för 
driftsbudgeten. I och med det positiva resultatet för år 2014 finns inget ackumulerat 
balanserat underskott att återställa. 

Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2015. 

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 514 359 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, bilaga 1. 

Nämndernas analyser av investeringsanslagen bilägges i särkskild handling, bilaga 2. 

Yrkanden 
Olle Krabbe (V) yrkar avslag till projekt 9445 som är inköp av en automatisk cykelmätare. 
Björn Andreasson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Camilla Källström 
(M) biträder bifallsyrkandet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det framställts två yrkanden, ett yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag och ett yrkande om avslag för projekt 9445. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 86 
Kompletteringsbudget 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-04-29  11 (24) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2015/59 

§ 41 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Föreliggande förslag till riktlinjer för direktupphandling antas. 

Ärendebeskrivning 
Med direktupphandling menas en upphandling utan krav på att anbuden ska ha en viss 
form. Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns 
synnerliga skäl. 

Den 1 juli 2014 höjdes beloppsgränserna för direktupphandling (SFS 2014:474 Lag om 
ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling). Motsvarande förändring gjordes 
för övriga upphandlingslagar: lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

I samband med detta ställdes krav på kommunerna att ta fram riktlinjer för hur 
direktupphandling får göras. Detta dokument ska vara vägledande vid all 
direktupphandling i kommunen, och anställda som köper in varor förväntas ha en god 
kännedom om riktlinjerna. Ekonomikontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till förslaget. Bifallsyrkandet biträds av Kenneth Kallin 
(MP) och Anna Palm (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 88 
Tjänsteskrivelse Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, 2015-02-12 
Förslag till Riktlinjer för direktupphandling 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/123 

§ 42 Uträkning av utdelningsbart kapital av 
stiftelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja alt 2 som innebär att man räknar ut summan efter redovisat resultat och hänsyn 
tas då till finansiella förändringar. 

Ärendebeskrivning 
Det finns två sätt att räkna ut utdelningsbart kapital. Information hämtad från boken 
Stiftelser och mailkontakt med godkänd revisor på Pwc. 

Alt 1 är att man räknar ut summan efter rörelseresultatet - intäkt (utdelning och ränta) 
minus rörliga kostnader. 

Alt 2 är att man räknar ut summan efter redovisat resultat - då tar man även hänsyn till 
finansiella förändringar. 

Om stadgarna föreskriver något av alternativen gäller det. I våra stiftelser finns det inga 
sådana önskemål. Därför är det upp till förvaltaren att avgöra. 

Tidigare år har man använt sig av alt 1. 

Ekonomikontoret föreslår att använda sig av alt 2. Anledning till detta är att redovisat 
resultatet för 2014 är positivt medan det är negativt eller litet efter rörelseresultat. Utan 
förändring blir konsekvensen att utdelning för 2015 blir obetydlig. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 89 
Tjänsteskrivelse från Kerstin Carlsson, ekonomikontoret 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/108 

§ 43 Ändring av kommunstyrelsens 
reglemente avseende fysisk planering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande komplettering i kommunstyrelsens 
reglemente, 8 §: 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 

1. Planbesked och planuppdrag för detaljplaner. 

2. Antagande av detaljplaner som är framtagna med standardförfarande eller enkelt 
förfarande. 

Ärendebeskrivning 
Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun (rev 130130) anger att 
kommunstyrelsen har hand om planering, planläggning och utvecklingsfrågor. Av beslut i 
kommunfullmäktige 19 december 2001 framgår att kommunstyrelsen är uppdragsgivare i 
planprocessen och att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att anta 
detaljplaner vid enkelt planförfarande. 

Sedan maj 2011 gäller nya regler om planbesked i plan- och bygglagen (PBL). Det finns 
därför skäl att tydliggöra kommunstyrelsens roll vid beslut om planbesked och att föra in 
delegationen i reglementet. 

PBLs bestämmelser om planförfarande förändrades vid årsskiftet så att det inte längre 
finns något som heter enkelt planförfarande (gäller planarbeten som påbörjas efter 1 
januari). Det innebär att delegationsbeslutet när det gäller antagande av planer behöver 
ses över och reglementet anpassas till de nya reglerna. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 97 
Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/118 

§ 44 Småhustomter Sätofta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Priset på fastigheterna Sätofta 6:89 - 91 fastställs till 430.000 kronor vardera. 

Ärendebeskrivning 
Priset på fastigheterna Sätofta 6:89 - 91 föreslås fastställas till 430.000 kronor vardera i 
syfte att harmonisera med övriga ”tätortstomter”. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
 Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 105 
Tjänsteskrivelse från Lars Frostemark 2015-03-04 
Protokoll från kommunfullmäktige 2008-08-27 § 65 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2010/154 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänn granskningsutlåtande och miljökonsekvensbeskrivning. 

2. Anta detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3. 

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 till måttliga negativa 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. 2 grannar 
har sedan samrådet kvarstående synpunkter på detaljplanen och har besvärsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-28 att återremittera detaljplan för Stenskogen 2:2 
och 2:3 med motivering att föra en diskussion med markägaren om den framtida 
markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. Efter återremissen har diskussioner med 
markägaren förts om eventuella lösningar som kan säkra friluftslivet, samt hur skogen 
planeras skötas för att förhindra att naturvärden försvinner. Kommunen och markägaren 
kan upprätta ett nyttjanderättsavtal i syfte att säkerställa tillgängligheten till 
vandringsslingor med kommunal skötsel. Skogsbruket kan inte kommunen styra, men en 
slutavverkning är inte aktuell enligt markägaren på grund av att området består av mer än 
50 % ädellövskog och samtidigt är svårtillgängligt och svårskött. För ett säkrare och 
bestående skydd av skogsfastigheterna krävs ett kommunalt ägande, natur- eller 
kulturreservat eller planläggning som naturmark. 

Yrkanden 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifallsyrkandet biträds av 
Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg (SD) och Björn Andreasson 
(M). 

Olle Krabbe (V) yrkar att kommunfullmäktige avslår punkt 2. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
och ett yrkande om avslag på punkt 2 vilket innebär att detaljplan för del av Stenskogen 
2:2 och 2:3 nekas. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunsfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 107 
Tjänsteskrivelse från Andreas Ask 2015-02-19 
Följande handlingar, se tidigare utskick till ks 2015-01-12 och KF 2015-01-28: 
Protokoll från KF 2015-01-28  
Protokoll från KS 2015-01-12 
Protokoll från KS 2014-03-13 
Protokoll från KS 2014-10-16 
Plankarta med illustrationsplan 2014-12-11 
Planbeskrivning 2014-12-11 
Granskningsutlåtande 2014-12-11 
Miljökonsekvensbeskrivning 2014-09-11 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/278 

§ 46 Svar på motion ”Om förändring av VA-
taxan” från Anette Bächi (MP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Anette Bächi (MP) föreslår i motion ”om förändring av VA-taxan” att kommunfullmäktige 
ger VA/GIS-nämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till VA-taxa som ger följande 
resultat. 
 
Ingen permanentboende i Höörs kommun ska tvingas betala mer än 155.000 kr som 
anläggningsavgift för anläggande av vatten och spillvatten. 
 
De som redan har betalat mer ska kunna få tillbaka den del som överstiger 155.000 kr. 
 
Om avbetalning ordnas i kommunens regi så bör perioden kunna utsträckas till mer än 10 
år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-02 § 178: 
 
1. Motionen ”om förändring av VA-taxan” remitteras till VA/GIS-nämnden för beredning 
och yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast 
den 12 november 2014.  
 
2. Motionen ”om förändring av VA-taxan” ska beredas tillsammans med motionen 
”Angående VA-taxan”. 

Föreligger yttrande från VA-GIS-nämnden. 

Beslutsmotivering 
Va-utbyggnaden är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv, för både Höörs kommun och 
enskilda fastighetsägare. 

Med anledning av va-lagens utformning, som inte gör det möjligt att gynna enskilda 
fastighetsägare, finns det inga rimliga möjligheter att med hjälp av skattemedel 
subventionera delar av anslutningsavgifter. Lagens utformning gör det inte heller möjligt 
att erbjuda s.k. Va-lån med längre löptid än 10 år. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifallsyrkandet biträds av 
Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C) och Camilla Källström (M). 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
 Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse via mail från Fredrik Hanell (MP) daterad 2015-04-13 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 99 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 § 178 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 139 
Motion från Miljöpartiet 2014-09-15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/215 

§ 47 Svar på motion ”Angående VA taxan” från 
Hans-Göran Larsson (FP), Jonas 
Lundgren (-), Brita Edholm (FP), Magnus 
Marvéus (-), Mikael Sparrhult (FP), 
Christina Pehrson (-) och Wojciech 
Wlosinski (-) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen avslås med motiveringen att tomtyteavgiften är kostnadsrelaterad och en större 
tomt får bidra med mer än en liten tomt. Avgiften anses täcka kostnaden för 
distributionsnätet och det krävs generellt sett längre ledningar förbi en stor tomt än en 
liten tomt. 

Ärendebeskrivning 
Hans-Göran Larsson (FP), Jonas Lundgren (-), Brita Edholm (FP), Magnus Marvéus (-), 
Mikael Sparrhult (FP), Christina Pehrson (-) och Wojciech Wlosinski (-) föreslår i motion 
”Angående VA taxan” att kommunfullmäktige ska besluta ”att nu gällande VA-taxa 
omprövas”. 

Yrkanden 
Mikael Sparrhult (FP) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifallsyrkandet biträds av 
Camilla Källström (M). Lars-Olof Andersson (C) och Kaiza Nilsson (KD). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, ett yrkande om bifall till motionen och 
ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut som innebär att motionen 
avslås. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunsfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 100 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 § 149 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 138 
Motion från Folkpartiet 2014-06-14 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/310 

§ 48 Svar på motion ”Angående va-
anslutningen” från Dan Koraeus (V) och 
Maria Oscarsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Utifrån VA-GIS-nämndens yttrande avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Dan Koraeus (V) och Maria Oscarsson (V) föreslår i motion ”angående va-anslutningen” 
att beslutet angående finansieringen av va-anslutning rivs upp och återremitteras till 
tekniska nämnden för att återkomma med ett förslag till finansiering där 
kommunfullmäktige ges möjlighet att välja mellan hel finansiering inom va-kollektivet och 
finansiering enligt förslaget i motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-30 § 208: 
 
1. Motionen ”angående va-anslutningen” remitteras till VA/GIS-nämnden för beredning 
och yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast 
den 1 december 2014.  
 
2. Motionen ”angående va-anslutningen” ska beredas tillsammans med motionerna 
”Angående VA-taxan” och ”om förändring av VA-taxan”. 

Föreligger yttrande från VA-GIS-nämnden. 

Yrkanden 
Olle Krabbe (V) yrkar bifall till motionen. Han yrkar också att tomtyteavgiften sänks från 
28,80 kr till 13 kr. Denna sänkning finansieras genom att 2 miljoner årligen överförs till va-
utbyggnaden till dess utbyggnaden blivit betald. 

Camilla Källström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifallsyrkandet biträds av 
Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C) och Stefan Lissmark (S). 

På fråga från Johan Svahnberg (M) konstaterar ordföranden att Olle Krabbes andra 
yrkande inta kan hanteras då det inte är berett av kommunstyrelsen. 

Beslutsordning 
Ordförande konstateras att två yrkanden framställts, ett yrkande om bifall till motionen och 
ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär avslag till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunsfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Omröstning begärs. 

Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

Ja = Bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär avslag till motionen. 

Nej = Bifall till motionen. 

Omröstningen utfaller med att 33 ledamöter röstar Ja, 2 ledamöter röstar Nej och 6 
ledamöter avstår från att rösta. Bilaga § 48 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 101 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-30 § 208 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 140 
Motion om förändring av VA-taxan från Vänsterpartiet 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Punkterna 1-3 nedan, informationen läggs till handlingarna. 

2. Punkt 4 nedan, motion, Planering avseende särskilda boendeplatser får ställas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

3. Punkterna 5-6 nedan, informationen läggs till handlingarna. 

4. Punkt 7 nedan, Ander Westergren (SD) enledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Begäran ska skickas till Länsstyrelsen för förnyad sammanräkning 
för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ander Westergren (SD). 

5. Punkt 8 nedan, Ander Westergren (SD) entledigas från uppdragen som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden, VA-GIS nämnden, kommunfullmäktiges valberedning, 
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och som ledamot i Höörs Fastighet AB. 

6. Punkt 9 nedan, Dan Koraeus (V) enledigas från sitt uppdrag i kommunfullmäktige. 
Begäran ska skickas till Länsstyrelsen för förnyad sammanräkning för utseende av ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Dan Koraeus (V). 

7. Punkt 9 nedan, Thomas Hassleryd (SD) entledigas från uppdragen som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

8. Punkt 11 nedan, motion, Åtgärder för ökat flyktingmottagande i Höör får ställas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar. 

1. Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014. Dnr KSF 2015/119 

2. Prognosrapport 2015, del 1. Dnr KSF 2014/355 

3. Ärendebalansförteckning. Dnr KSF 2015/159 

4. Motion. Planering avseende särskilda boendeplatser. Inlämnad 2015-04-13 av Stefan 
Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD) och 
Helena Ohlson (SD). Dnr KSF 2015/175 

5. Laglighetsprövning enligt kommunallagen, KF 2015-01-28, § 9. Dnr KSF 2015/90 

6. Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost 2014. Dnr KSF 2015/161 

7. Avsägelse: Anders Westergren avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. Dnr KSF 2014/309 

8. Avsägelse: Anders Westergren avsäger sig samtliga uppdrag han valts till av 
kommunfullmäktige. Dnr KSF 2015/15, Dnr KSF 2015/17, Dnr KSF 2014/337, Dnr KSF 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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2015/10, Dnr KSF 2015/16, Dnr KSF 2010/299. 

9. Avsägelse: Dan Koraeus avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Dnr 
KSF 2014/309. 

10. Avsägelse: Thomas Hassleryd (SD) avsäger sig uppdragen som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Dnr KSF 2015/15, Dnr KSF 2015/13. 

11. Motion. Åtgärder för ökat flyktingmottagande i Höör. Inlämnad 2015-04-27 av Maria 
Oscarsson (V) och Olle Krabbe (V). Dnr KSF 2015/183 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/15 

§ 50 Val av ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden väljs Carina Berg (SD) efter Thomas 
Hassleryd (SD) som entledigats från sitt uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
Thomas Hassleryd (SD) har entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Thomas Hassleryd (SD) ska göras. 
Stefan Liljenberg (SD) lämnar förslag på ny ersättare, Carina Berg (SD). 

Överläggning 
Ordföranden ställer fråga om val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden kan genomföras 
idag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden kan genomföras. 

Fullmäktige beslutar att Carina Berg (SD) väljs som ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Thomas Hassleryd (SD). 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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