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Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
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Anders Magnhagen (S) 
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Agne Dahlqvist (V) 
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Dnr KSF 2015/220 

§ 123 Sammanträdets kungörande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kungörelsen om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 13 november 2015 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 18 november 2015. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 9 och 10 november 2015 har tillgängliggjorts på Höör24 den 18 
november 2015, information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare 
den 18 november 2015. 

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

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunkansliet. 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med liggande förslag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Christer Olsson (M), 
Jessica Ashworth (M), Lars-Håkan Persson (M), Kaiza Nilsson (KD), Brita Edholm (L), 
Mikael Sparrhult (L), Peter Rönngren (SD), Ibb Malmgren (SD), Mikael Nathell (SD), 
Carina Berg (SD), Marie Ferrari (S), Lena Zetterström (MP), Maria Oscarsson (V). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Christer Olsson (M) Anders Nilsson (M), 
för Jessica Ashworth (M) Ingemar Kristensson (M), för Lars-Håkan Persson (M) Olle Iding 
(M), för Kaiza Nilsson (KD) Margareta Johansson (KD), för Brita Edholm (L) Birgitta 
Krüger (L), för Mikael Sparrhult (L) Jonas Lundgren (L), för Marie Ferrari (S) Linda 
Andersson (S), för Maria Oscarsson (V) Agne Dahlkvist (V). 

Mikael Nathell (SD), inträder i tjänst under §§ 126. 

Johan Svahnberg (M) utträder ur tjänst efter §§ 126 och ersätts av Camilla Kampf (M). 

Stefan Lissmark (S) utträder ur tjänst efter §§ 126 och ersätts av Göran Dahlgren (S). 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Maria Boström-Lambrén (S) och Camilla Källström (M) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, fredagen den 4 december kl 08.30. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunkansliet. 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med liggande förslag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/354 

§ 126 Budget 2016 och VEP 2017 - 2018, 
skattesats 2016 samt driftbudgetramar 
2016-2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2016 ska vara 20,93 skattekronor. 

2. Budget 2016, Verksamhetsplan 2017 - 2018 antas. Den del av dokumentet som avser 
målen omfattas inte av beslutet. 

3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader. 

4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning 
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader. 

5. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fördjupa samarbetet och dialogen med 
de fristående skolorna och förskolorna, när det gäller den långsiktiga utvecklingen av 
verksamheterna och de ekonomiska förutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har arbetat med förslag till driftbudgetramar 2016 och 
verksamhetsplan 2017 - 2018. Ekonomikontoret har sammanställt driftsbudgeten och 
verksamhetsplanen med kommunfullmäktiges mål samt nämndernas förslag till 
nämndsmål. I den del dokumentet avser målen har dokumentet återremitterats av 
kommunstyrelsen. 

Efter behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott omformulerades beslutsmeningen 
där budgeten för 2016 antogs, då de flesta beslutspunkterna integrerats i 
budgetskrivelsen. Följande punkter finns dock inte med i dokumentet: 

1. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader. 

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning 
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fördjupa samarbetet och dialogen med 
de fristående skolorna och förskolorna, när det gäller den långsiktiga utvecklingen av 
verksamheterna och de ekonomiska förutsättningarna. 

Skattesatsen föreslås förbli oförändrad. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet 
biträds av Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP), Lars-Olof Andersson (C), Anders 
Magnhagen (S), Björn Andreasson (M), Margareta Johansson (KD) och Jill Andersson 
(S). 

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. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsen 2015-11-09, § 232, 2015-11-10, § 254 och 2015-11-09 
§ 230. 
2. Budget 2016 och VEP 2017-2018 
3. Personalbilaga till Budget 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/350 

§ 127 Motion: Investera billigt, Emittera egna 
kommunobligationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har inlämnat en motion om att kommunen ska utge egna obligationer 
mm. Ekonomichefen har i yttrande belyst frågorna i sitt ställningstagande och föreslår att 
kommunstyrelsen avslår motionen. 

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. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-09, § 235 
2. Remissvar från ekonomichefen, 2015-10-13 
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-08-26 § 87 
4. Motion ”Investera billigt: Emittera egna kommunobligationer”, Vänsterpartiet, 2015-08-
20 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/240 

§ 128 Förtida utträde ur hyresavtal, Badhuset 
2 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. HFAB tillskjuts 8 900 000 kr i ovillkorat aktieägartillskott. 

2. Aktieägartillskottet finansieras med medel för pensionsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har genom beslut 2014-10-29 § 72 antagit en ny detaljplan för 
fastigheten Badhuset 2 m.fl. fastigheter i Höör. Av detaljplanen framgår att det ska 
byggas hyreslägenheter på fastigheten som ägs av Höörs kommun genom det helägda 
bolaget HFAB. Att det ska byggas hyresbostäder på fastigheten framgår även av 
Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-06-
17 § 70. Finansieringen av ärendet har även behandlats av budgetberedningen under 
årets budgetprocess. 

Som ett led i verkställigheten av Höörs kommuns planer för fastigheten Badhuset 2 har 
kommunstyrelsen genom beslut 2015-06-08 begärt förtida utträde ur gällande hyresavtal 
som Höörs kommun har med HFAB gällande fastigheten. HFAB har därefter ställt villkor 
för det förtida utträdet, bland annat begärs ett ovillkorat aktieägartillskott. 

Ett förtida utträde ur hyresavtalet kommer orsaka HFAB:s minskade intäkter varför begärd 
kompensation och övrigt villkor bedöms rimliga och befogade. Finansiering av det 
ovillkorade aktieägartillskottet föreslås hämtas ur medel för pensionsförvaltningen. Totalt 
finns det ca 83 000 000 kronor i anskaffningsvärde inom pensionsförvaltningen varav 
huvuddelen finns på ett bankkonto. Om del av dessa pengar används till aktieägartillskott 
så blir avkastningen bättre än i nuvarande placering. Detta förslag kräver dock beslut om 
avsteg från pensionsförvaltningen av kommunfullmäktige. Vår pensionsskuld är inlöst i de 
delar som går att inlösa sedan 2010 och därmed är huvudsyftet med 
pensionsförvaltningen sekundär. 

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 kommunstyrelsen 2015-11-09, § 237  
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-06-08 § 170. 
3. Protokoll HFAB 2015-08-19. 
4. Tjänsteskrivelse. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/433 

§ 129 Investeringstillstånd för bebyggelse av 
Badhuset 2, HFAB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

HFAB får göra en investering med en uppskattad projektkostnad på 40 000 000 kr exkl 
moms på Badhuset 2 och bygga 32 nya hyresrätter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har genom beslut 2014-10-29 § 72 antagit en ny detaljplan för 
fastigheten Badhuset 2 m.fl. fastigheter i Höör. Av detaljplanen framgår att det ska 
byggas hyreslägenheter på fastigheten som ägs av Höörs kommun genom det helägda 
bolaget HFAB. Att det ska byggas hyresbostäder på fastigheten framgår även av 
Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-06-
17 § 70. 

Höörs kommun har utträtt hyresavtalet med HFAB gällande fastigheten. HFAB har för 
avsikt att bebygga fastigheten med hyreshus och begär därför tillstånd till den kommande 
investeringen. 

Av gällande ägardirektiv framgår att större investeringar ska föregås av ett beslut i 
kommunfullmäktige. För att kunna påbörja byggprojektet krävs därför godkännande från 
kommunfullmäktige. 

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. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-09, § 238 
2. Protokollsutdrag HFAB 2015-08-19. 
3. Tjänsteskrivelse. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/407 

§ 130 Revidering av texter i taxa avseende 
felparkering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun antas och ska börja gälla från och med 
2016-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 
överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 
Transportstyrelsens föreskrift (TFSF 2012:115). Som en följd av dessa textändringar har 
samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i ”Taxa för felparkeringsavgifter i 
Höörs kommun”. De olika avgiftsbeloppen i taxan är oförändrade. Se bilaga med ”Taxa för 
felparkeringsavgifter i Höörs kommun” 

Tekniska nämnden föreslår att taxan antas i KF samt att gälla från och med 2016-01-01. 

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. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-10, § 244 
2. Tjänsteskrivelse från väg- och trafikingenjören  
3. Protokollsutdrag tekniska nämnden 2015-06-08 § 33  
4. Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun inkl bilaga 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/399 

§ 131 Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
(MERAB), renhållningstaxa för  2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

Renhållningstaxa för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby antas och ska gälla fr.o.m. 
2016-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt förslag till oförändrad 
renhållningstaxa för 2016. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) 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 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-10, § 245 
2. Missiv från MERAB, 2015-09-28 
3. Renhållningstaxa för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/333 

§ 132 Hemsjukvårdsinsats för boende i 
annan kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hemsjukvårdsinsatser till medborgare som är folkbokförda i annan kommun men vistas 
i Höörs kommun tillfälligt ska debiteras enligt ”riksavtalet för utomlänsvård”, för 
närvarande 300 kr/tim, för vård som inte är läkarledd. 

2. Lyfta frågan om hemsjukvårdens insatser och taxan för denna till Kommunförbundet 
Skåne. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår att Höörs kommun börjar följa de regler som tagits fram av 
Sveriges kommuner och landsting, och som rekommenderas av kommunförbundet 
Skåne, när det gäller betalningsansvar och debitering på annan ort än 
folkbokföringsorten. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (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 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-10, § 247 
2. Tjänsteskrivelse med bilaga från enhetschefen för Hälso- och sjukvård, 2015-07-15 
3. Avtalsblankett tillfälliga besökare Höör 
4. Förteckning E fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2016 (E-lista) 
5. Protokollsutdrag socialnämnden 2015-09-24 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/334 

§ 133 Avgifter sondnäring och kosttillägg för 
medborgare i ordinärt boende med 
hemsjukvård 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgare som har hemsjukvård i ordinärt boende och är ordinerad kosttillägg ska 
betala kosttillägget med 140 kr i månaden för varje kosttillägg/dag. Denna kostnad 
tillkommer utöver kostnaden för normalportion vid matdistribution. 

2. Medborgare i ordinärt boende med Hemsjukvård ska betala en avgift för 
sondnäring, motsvarande avgiften för heldygnskost. Ordineras sondnäring med endast 
del av heldygnskost tas en avgift ut motsvarande del av kostavgift. Ersättningsstorleken 
ska beräknas med samma procentandel som den andel av näringsintaget som sker via 
sondmat. Ersättningen erläggs utifrån 4 olika nivåer, 25 %, 50 % 75 % och 100 %. 

Ärendebeskrivning 
Medborgare i ordinärt boende med Hemsjukvård betalar för sondnäring, en kostavgift 
motsvarande avgiften för heldygnskost. Ordineras sondnäring med endast del av 
heldygnskost tas en avgift ut motsvarande del av kostavgift. 

Medborgare som har Hemsjukvård i ordinärt boende och är ordinerad kosttillägg skall 
betala kosttillägget enligt följande: 

140: - i månaden för ett kosttillägg/dag, 280: - i månaden för två kosttillägg/dag osv. 
Denna kostnad tillkommer utöver kostnaden för normalportion vid matdistribution. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (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 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-10, § 248 
2. Förslag på avgifter gällande sondnäring och kosttillägg, 2015-08-24 
3. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-09-24 § 124 
4. Mail ang näringsdrycker/kosttillägg från Annika Atterlid Ohlsson 2015-11-02 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/276 

§ 134 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motion angående försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag får ställas. 

2. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar: 

1. Kommunfullmäktiges protokoll  

2. Kommunstyrelsens protokoll  

3. Motion angående försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, Socialdemokraterna. 
KSF 2015/436 

4. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. KSF 
2015/90 

5. Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost. KSF 2015/488 

6. Beslut från länsstyrelsen. Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för 
Ljungstorp, Höörs kommun. KSF 2013/341 

7. Beslut från länsstyrelsen (2015-11-17). Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige. KSF 2014/309 

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. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Ev valfrågor 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 136 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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