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Dnr KSF 2015/220 

§ 105 Sammanträdets kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 16 oktober 2015 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 21 oktober 2015. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 12 oktober 2015 har tillgängliggjorts på Höör24 den 21 oktober 2015, 
information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare den 21 oktober 2015. 
Enstaka ledamöter har tillsänts handlingarna med post den 20 oktober 2015. 

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

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Anna Palm (M), Camilla 
Källström (M), Jessica Ashworth (M), Kaiza Nilsson (KD), Brita Edholm (FP), Ibb 
Malmgren (SD), Lars Oscarsson (S), Maria Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Maria 
Oscarsson (V), Mona Schill Ingvarsson (S). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Anna Palm (M) Camilla Kampf (M), 
Camilla Källström (M) Jan Malmström (M), Jessica Ashworth (M) Ingemar Kristensson 
(M), Kaiza Nilsson (KD) Erik Mårtensson (KD), Brita Edholm (FP) Birgitta Krüger (FP), Ibb 
Malmgren (SD) Robert Nilsson (SD), Lars Oscarsson (S) Linda Andersson (S), Maria 
Truedsson (MP) Lisbeth Adelmyr (MP), Kenneth Kallin (MP) Anneli Elmelid (MP), Maria 
Oscarsson (V) Agne Dahlkvist (V), Mona Schill Ingvarsson (S) Göran Dahlgren (S). 

Det noteras i protokollet att under § 121 tjänstgjorde Olle Iding för Adéle Olander p g a 
jäv. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-28  6 (23) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Erik Mårtensson (KD) och Rolf Streijffert (SD) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, torsdagen den 5 november kl. 08.30. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Ändring av ärendelistan 

Beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

Tre nya punkter läggs till; ändring av föredragningslistan, information om 
flyktingmottagandet och under övriga frågor tas ärende om dispens för förtroendevald 
som avser flytta från kommunen upp, numreringen av ärendena ändras därefter.  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Information om flyktingmottagandet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Lissmark informerade om flyktingmottagandet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/422 

§ 110 Interpellation ang sänkt 
normalhastighet i Höörs tätort 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen får ställas. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden fattade den 4 oktober 2012 beslut om att sänka normalhastigheten i 
Höörs tätort till 40 km/h. Fredrik Hanell (MP) har ställt en interpellation med anledning av 
att beslutet ännu inte har verkställts. Hanna Ershytt (C) svarade muntligen på 
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Fredrik Hanell (MP). 
2. Protokollsutdrag från tekniska nämnden, 2012-10-04, § 60. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/248 

§ 111 Delårsrapport 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Delårsrapport 2015 1 januari - 31 augusti antas. 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport 2015 1 januari - 31 augusti har beretts av kommunstyrelsen och granskats 
av revisorerna. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet 
biträds av Björn Andreasson (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12 § 223. 
2. Delårsrapport 20151 januari - 31 augusti. 
3. Granskning av delårsrapport. 
4. Revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/360 

§ 112 Särskild medlemsinsats år 2015, 
Kommuninvest 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommuninvest ekonomisk förening ska senast 2015-10-30 meddelas att kommunen vill 
betala in högsta nivån motsvarande 900 kr per invånare. 

2. Höörs kommun ska betala in 8 125 813 kronor enligt anmodan eller senast 2015-12-31 
till Kommuninvest ekonomisk förening, org nr 716453-2074. 

3. Finansiering av insatskapital ska hämtas ur medel för pensionsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk 
förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ 
och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den 
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. 

De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar 
också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske 
beskrivs närmare i ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad”. Planen syftar till att 
minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta 
bruttosoliditet träder i kraft. 

I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två 
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När 
en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte 
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas.  

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen 
uppnår de högre insatsnivåerna - till större del behållas av medlemmen. Den årliga insats 
som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till 
sist falla bort. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. 

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

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12, § 222  
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2015-09-21 
3. Kommuninvest, Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015, 2015-05-21 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/277 

§ 113 Revidering av biblioteksplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att revidera bibilioteksplan för antagande i 
kommunfullmäktige senast i maj 2016. 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplan för Höörs kommuns bibliotek 2010 - 2013 behöver revideras. Kulturrådet 
kräver att det finns en reviderad biblioteksplan, alternativt ett fullmäktigeuppdrag att 
revidera biblioteksplanen, för att dela ut bidrag inom biblioteksområdet. 

Kommunstyrelsen har berett ärendet. 

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

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunsfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12, § 209 
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2015-09-24, förtydligande 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-09-14 § 200 
4. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16 § 88 
5. Biblioteksplan 2010 - 2013 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2009/149 

§ 114 Ny översiktsplan för Höörs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdraget att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan bekräftas. 
Kommunstyrelsen uppdras att även fortsättningsvis leda och samordna arbetet. 

2. En politisk referensgrupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande, nämndernas 
ordförande samt partiernas gruppledare i fullmäktige utses för att föra en övergripande 
dialog om hur Vision 2025 och inriktningsmålen kan konkretiseras i den nya 
översiktsplanen. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att besluta om politisk styrgrupp och beredning av 
översiktsplanen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2009 att kommunens översiktsplan skulle 
aktualiseras och kompletteras. Avsikten var att göra en mindre översyn och att reviderad 
översiktsplan skulle antas hösten 2011. 

I maj 2012 godkände kommunstyrelsen planförslaget Översiktsplan 2012 och samråd 
genomfördes under sommaren. Ett 50-tal yttranden inkom. 

Nästa steg i processen är att färdigställa översiktsplanen för granskning och utställning. 
Därefter kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. 

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 till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12, § 215 
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten, 2015-09-11 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/341 

§ 115 Detaljplan för Ljungstorp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Granskningsutlåtande, daterat 2015-09-28, godkänns. 

2. Detaljplanen för Ljungstorp godkänns och antas. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att aktualisera en gällande detaljplan för Ljungstorps 
fritidshusområde Ö39, antagen 1963. Gällande detaljplan tillåter ej att byggnader 
överstiger 100 m2 och en bygglovsansökan för bostadsområdet är ofta större än 100 m2. 
Området har sedan 1987 kommunalt vatten- och avlopp och består till största del av året-
runt bostäder. Aktualiseringen gäller främst byggrätt, byggnadshöjd och fastighetsstorlek. 

Kommunstyrelsen gav 2000-03-01 § 38 ledningsgruppen för fysisk planering i uppdrag att 
upprätta planförslag för ett flertal bostadsområde där Ljungstorpsområdet är ett sådant 
område. 

I översiktsplan 2002 framgår det att områden för fritidshus bör genom ändrade 
planbestämmelser göras mer attraktiva för permanentboende. Detaljplanen möjliggör 
bostadsbebyggelse och konferensverksamhet med övernattning på Ljungstorps gård, 
samt natur, där dagens förutsättningar har varit utgångspunkt för detaljplaneförslaget. 
Den viktigaste frågan i planeringen är i vilken omfattning som fastigheterna får bebyggas, 
det vill säga vilken den största tillåtna byggnadsarean ska vara för Ljungstorpsområdet. I 
planförslaget föreslås även nya byggrätter norr om Ljungstorps Gård, på fastighet Sätofta 
1:39. 

Sedan samrådet har bestämmelser på Sätofta 1:39 utformas flexibelt för att möjliggöra 
antingen friliggande villor, parhus eller radhus. Dialog har även förts med 
samfällighetsföreningen om befintliga naturremsor i området, frågor som rör tillgänglighet 
för räddningstjänst, avfallshantering m.m. samt en diskussion med ägarna av Ljungstorps 
gård angående ett föreslaget naturområde genom deras fastighet som möjliggör en 
genare koppling till busshållplatsen på Sätoftavägen. Ett område i planen har även 
undantagits för att underlätta vid en möjlig framtida bebyggelse på Sätofta 1:56, sydväst 
om planområdet. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2015-05-11. Detaljplanen har efter det 
kompletterats med en vägslinga. 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-06-08 § 161 att godkänna förslag daterat 2015-05-18, 
”Detaljplan för Ljungstorp”, att ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit ute för 
granskning under 2015-06-17 – 2015-08-11. Planförslaget har tidigare varit utställt för 
samråd under tiden 2014-08-26 – 2014-09-16 och samrådsmöte har hållits den 4 
september 2014. Synpunkter som lämnats under samrådet återges i en 
samrådsredogörelse. 8 st yttranden, varav 3 med synpunkter, inkom på 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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granskningshandlingarna som redovisas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 
Inga synpunkter från sakägare kvarstår som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5:23 bedöms detaljplanen kunna antas. 

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

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12, § 217 
2. Plankarta 2015-10-12 
3. Planbeskrivning 2015-09-28 
4. Samrådsredogörelse 2015-04-28 
5. Granskningsutlåtande 2015-10-12 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/287 

§ 116 Kulturmiljöprogram 2014 för Tjörnarp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kulturmiljöprogram 2014 för Tjörnarp återremitteras. 

Ärendebeskrivning 
Efter att kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande 
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Tjörnarp har 
varit ute på samråd och är nu färdiga. 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna att ”Kulturmiljöprogram 2014 - 
Norra Rörum” och ”Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp” lämnas vidare för antagande. 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Arne Gustavsson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att följande kan åtgärdas: 

att tredje punkten i syftena för vad programmen ska vara till för lyfts ut och ändras till 
följande: att utgöra underlag för i kommunen berörda nämnder att i sina planer, liksom i 
löpande handläggning beakta vad som lyfts fram i föreliggande kulturmiljöprogram för N 
Rörum och Tjörnarp, samt att avsnitten riktlinjer för bebyggelsen i N Rörum (s. 48) och 
generella riktlinjer och rekommendationer för bebyggelsen i Tjörnarp på (s. 110) tas bort 
ur programmen. 

Björn Andreasson (M) yrkar bifall till Arne Gustavssons (C) yrkande. 

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett återremissyrkande. 

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12, § 219  
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-09-01 § 106 
3. Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp, samrådshandling 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/288 

§ 117 Kulturmiljöprogram 2014 för Norra 
Rörum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kulturmiljöprogram 2014 för Norra Rörum återremitteras. 

Ärendebeskrivning 
Efter att kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande 
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Norra Rörum 
har varit ute på samråd och är nu färdiga. 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna att ”Kulturmiljöprogram 2014 - 
Norra Rörum” och ”Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp” lämnas vidare för antagande. 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och därefter har tryckfel korrigerats. 

Yrkanden 
Arne Gustavsson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att följande kan åtgärdas: 

att tredje punkten i syftena för vad programmen ska vara till för lyfts ut och ändras till 
följande: att utgöra underlag för i kommunen berörda nämnder att i sina planer, liksom i 
löpande handläggning beakta vad som lyfts fram i föreliggande kulturmiljöprogram för N 
Rörum och Tjörnarp, samt att avsnitten riktlinjer för bebyggelsen i N Rörum (s. 48) och 
generella riktlinjer och rekommendationer för bebyggelsen i Tjörnarp på (s. 110) tas bort 
ur programmen. 

Björn Andreasson (M) yrkar bifall till Arne Gustavssons (C) yrkande. 

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett återremissyrkande. 

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-10-12, § 220  
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-09-01 § 106 
3. Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum, samrådshandling 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-28  19 (23) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2015/276 

§ 118 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Pål Nilsson (KD) entledigas från sina uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden och gode man i jordbruks-, skogsbruks- och tätortsfrågor (punkt 3). 

2. Dan Koraeus (V), entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning (punkt 4). 

3. Adéle Olander (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
Begäran ska skickas till Länsstyrelsen för förnyad sammanräkning för utseende av ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Adéle Olander (M). 

4. Motion: Förslag till Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola får ställas och överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning (punkt 6). 

5. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

Ordföranden tackar avgående förtroendevalda för sina insatser inom ramen för sina 
uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar: 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-30. Dnr KSF 2015/271 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12. KSF 2015/267 

3. Pål Nilsson (KD), avsägelse från sina uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden och gode man i jordbruks-, skogsbruks- och tätortsfrågor. KSF 
2015/12, KSF 2015/29 

4. Dan Koraeus (V), avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning. KSF 2014/337 

5. Beslut från länsstyrelsen. Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för del av 
Höörsgård 5 m fl. (Verksamhetsområde syd), Höörs kommun. KSF 2013/95 

6. Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola. Inlämnad 2015-
10-20 av Kaiza Nilsson (KD) och Erik Mårtensson (KD). KSF 2015/432 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med de fem förslagen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-28  20 (23) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2015/293 

§ 119 Nämndemannaval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Till nämndemän i Sveriges Domstolar för perioden 2016-2019 utses: Marie Ferrari (S), 
Hans Clair (M), Lars Andersson (SD), Anette Bächi (MP), Rolf Svensson (C), Pia Lang 
Olsson (KD) och Dan Koraeus (V). 

Ärendebeskrivning 
Domstolsverket har uppmärksammat Höörs kommun på att det är dags att utse 
nämndemän för perioden 2016-2019. 

Samtliga sittande nämndemän har uppgett att de är villiga att fortsätta sina uppdrag. 
Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges valberedning 2015-09-21 § 8. 
2. Skrivelse från Domstolsverket, Dags för nämndemannaval, 2015-06-25. 
3.Val av nämndemän vid Lunds Tingsrätt. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-28  21 (23) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 120 Ev valfrågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Olle Krabbe (v) väljs som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Dan 
Koraeus (V). 

2. Erik Mårtensson (KD) väljs som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Pål 
Nilsson (KD). 

Yrkanden 
Agne Dahqvist (V) föreslår att Olle Krabbe (v) väljs som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning efter Dan Koraeus (V). 

Erik Mårtensson (KD) föreslår sig själv som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter 
Pål Nilsson (KD). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till fyllnadsval. Ordföranden ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
förslagen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-28  22 (23) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2015/444 

§ 121 Övriga frågor 
Adéle Olander (M) anmäler jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet om dispens för Adéle Olander (M) ska behandlas vid dagens möte. 

2. Adéle Olander (M) medges dispens för fortsatt förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott från och med 2015-11-01 och längst till 
2018-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Adéle Olander (M) har ansökt om dispens för fortsatt förtroendeuppdrag som ledamot i 
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott från och med 2015-11-01 och längst till 
2018-12-31. Ärendet har inte beretts. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att ärendet inte var med i kungörelsen och att 
kommunfullmäktige därför enhälligt måste besluta att ärendet ska behandlas för att 
ärendet ska tas upp vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska behandlas och finner att 
kommunfullmäktige enhälligt beslutat att så ska ske. 

Ordföranden konstaterar att ärendet inte beretts och att kommunfullmäktige därför 
enhälligt måste besluta att bifalla förslaget för att det ska anses antaget. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige enhälligt 
beslutat att anta förslaget. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-28  23 (23) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 122 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Namn 

 
Omröstning 2015-10-28 
När- 
varo 

§ § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Moderaterna 
1.   Anna Palm 
 

 
F 
 

 
 

        

2.   Björn Andreasson 
 
 

N          

3.   Camilla Källström 
 
 

F          

4.   Johan Svahnberg 
 
 

N          

5.   Christer Olsson 
 
 

N          

6.   Adéle Olander 
 
§§ 105-120, 122 

N          

 7.   Jessica Ashworth 
       
 

F          

8. Lars-Håkan Persson 
 
 

N          

9.   Tom Ström 
 
 

N          

Kristdemokraterna 
10. Kaiza Nilsson 
 

 
F 

 
 

        

Centerpartiet 
11. Lars-Olof Andersson 
 

 
N 
 

  
 
 

       

12. Hanna Ershytt 
 
 

N          

13. Arne Gustavsson 
 
 

N          

*) N  = Närvarande 
    F = Frånvarande    Höör 2015-11-05 
 

 
Ordförande  Sekreterare 



     
 
Namn 

 
Omröstning 2015-10-28 
När- 
varo 

§ § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Folkpartiet liberalerna  
14. Brita Edholm 
 

 
F 

         

15. Magnus Marvéus 
 
 

N          

16. Mikael Sparrhult 
 
 

N          

Sverigedemokraterna 
17. Peter Rönngren 
 

 
N 

         

18. Stefan Liljenberg  
 
 

N          

19. Helena Ohlson 
 
 

N 
 

         

20. Ibb Malmgren 
 
 

F          

21. Mikael Nathell 
 
 

N          

22. Rolf Streijffert 
 
 

N 
 

         

23. Natalia Bengtsson 
 
 

N          

24. Carina Berg N 
 
 

         

Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna 
25. Stefan Lissmark 
 

 
 
N 

 
 
 

        

26. Susanne Asserfors 
 
 

N          

27. Anders Magnhagen 
 
 

N 
 

         

*) N = Närvarande 
    F = Frånvarande    Höör 2015-11-05 
 
    Ordförande  Sekreterare 



 
Namn 

 
Omröstning 2015-10-28 
När- 
varo 

§ § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

28. Maria Boström-Lambrén 
 
 

N          

29. Marie Ferrari 
 
 

N          

30. Jill Andersson 
 
 

N 
 

         

31. Olof Asserfors 
 
 

N          

32. Lars Oscarsson 
 
 

F          

Miljöpartiet de gröna 
33. Fredrik Hanell 
 

 
N 

 
 

        

34. Maria Truedsson 
 
 

F          

35. Kenneth Kallin 
 
 

F 
 

         

36. Lena Zetterström 
 
 

N          

Vänsterpartiet 
37. Olle Krabbe 
 

 
N 
 

         

38. Maria Oscarsson 
 
 

F          

2:e vice ordförande 
39. Ellinor Dahlgren 
 

 
N 

 
 

        

1:e vice ordförande 
40. Mona Schill Ingvarsson 
  

 
F 

 
 

        

Ordförande 
41. Anders Netterheim   
 

 
N 
 

 
 

        

*) N  = Närvarande 
    F = Frånvarande    Höör 2015-11-05 
 
 
    Ordförande  Sekreterare 
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Omröstning 2015-10-28 
När- 
varo 

§  § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

ERSÄTTARE 
Moderaterna 
1.  Jan Malmström 
 

 
 
N 

 
 
 

        

2.  Camilla Kampf 
 
 

N 
 

 
 

        

3.  Ingemar Kristensson 
 
 

N          

4.  Olle Iding 
 
Tjg § 121 

N          

5.  Anders Nilsson 
 
 

          

Kristdemokraterna 
6. Erik Mårtensson  
 

 
N 

         

7. Margareta Johansson 
 
 

          

Centerpartiet 
8.  Ola Kollén 
 

 
 

 
 

        

9.  Robin Nord 
 
 

          

Folkpartiet liberalerna 
10. Birgitta Krüger 

 

 
N 
 

   
 

      

11. Jonas Lundgren 
 
 

          

Sverigedemokraterna 
12. Robert Nilsson 
 

 
N 

   
 

      

13. Ulf Rosvall 
 
 

          

 
*) N  = Närvarande 
    F = Frånvarande    Höör 2015-11-05 
 
 
    Ordförande  Sekreterare 
 



 
Namn 

 
Omröstning 2015-10-28 
När- 
varo 

§  § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Arbetarepartiet- 
Socialdemokraterna 
14. Thomas Hulth 
 
 

 
 
 

         

15. Linda Andersson 
 
 

N 
 

         

16. Göran Dahlgren 
 
 

N          

17. Mariane Sörensen 
 
 

 
 

  
 

       

18. Roger Persson 
 
 

N          

Miljöpartiet de gröna 
19. Lisbeth Adelmyr 
 
 

 
N 

         

20. Anneli Elmelid  
 
 

N          

Vänsterpartiet 
21. Agne Dahlkvist 
 
 

 
N 

  
 

       

22. Anita Tarkkonen 
 
 

 
 

         

 
 
 

          

N  = Närvarande 
    F = Frånvarande    Höör 2015-11-05 
 
    Ordförande  Sekreterare 
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