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Dnr KSF 2015/220 

§ 137 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

2. Föredragningslistan fastställs med noteringen att underlaget för § 149 är felaktig vad 
avser att punkt 2 ”Motion, planering avseende särskilda boendeplater” (SD) ska 
behandlas på dagens kommunfullmäktigesammanträde. Motionen ska inte behandlas av 
kommunfullmäktige idag. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 4 december 2015 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 9 december 2015. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 7 december 2015 har tillgängliggjorts på Höör24 den 9 december 
2015, information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
9 december 2015. 

Överläggning 
Rolf Streijffert (SD) påpekar att att underlaget för § 149 är felaktig vad avser att punkt 2 
”Motion, planering avseende särskilda boendeplater” (SD) ska behandlas på dagens 
kommunfullmäktigesammanträde. Motionen ska inte behandlas av 
kommunfullmäktige idag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunkansliet och en 
notering från Rolf Streijffert (SD). 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunkansliets förslag kompletterad med Rolf Streijffert (SD) notering. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2015-12-09. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 138 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), Kaiza Nilsson (KD), Hanna Ershytt (C), Brita Edholm (L), Ibb Malmgren 
(SD) och Lena Zetterstöm (MP). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Anna Palm (M) Olle Iding (M), för 
Camilla Källström (M) Camilla Kampf (M), för Hanna Ershytt (C) Ola Kollén (C), för Brita 
Edholm (L) Birgitta Krüger (L), för Ibb Malmgren (SD) Robert Nilsson (SD) och för Lena 
Zetterstöm (MP) Lisbeth Adelmyr (MP). Ersättare saknas för Kaiza Nilsson (KD). 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anders Magnhagen (S) och Helena Ohlson (SD) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, tisdagen den 22 december kl 15.30.     

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 kommunkansliets förslag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/166 

§ 140 Förtjänstgåvor för förtroendevalda 
politiker 2015 

Beslut 
Ordföranden delar ut förtjänstgåvor i guld till: 

Ellinor Dahlgren (S), Marie Ferrari (S) och Mona Schill-Ingvarsson (S). 

Ordföranden tackar ledamöterna för sina insatser inom ramen för sina uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
Förtroendevalda i kommunen erhåller under pågående uppdrag efter sammanlagt 24 år 
förtjänstgåva samt kommunens märke/vapen i guld.  

Överläggning 
Ordföranden tackar Måns och Johan som spelat dragspel i samband med utdelningen av 
förtjänstgåvor. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/521 

§ 141 Information om ägardirektiv för Höörs 
Fastighetsaktiebolag (HFAB) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Helena Sjöholm kom till kommunfullmäktige och informerade om: 

1. Det nya ägardirektivets innehåll. 

2. Vad som ändrats från nuvarande direktiv. 

3. Tidsplanen framåt. 

Beslutsunderlag 
1. Information om ägardirektiv för Höörs Fastighetsbolag, tjänsteskrivelse daterad 2015-
12-11 
2. Förslag till ägardirektiv, 2015-12-01 
3. Bolagsordning för Höörs Fastighetsaktiebolag, fastställd av kf 2014-01-29 § 4 
4. Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/364 

§ 142 Information om Ringsjöbandet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunarkitekt Karin Kallioniemi kom till kommunfullmäktige och informerade om arbetet 
med översiktsplanen för Ringsjöbandet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/493 

§ 143 Halvtidsarvodering av kommunalråd 
från och med den 1 januari 2015 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Jämte uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och heltidsarbetande 
kommunalråd engagerar Höörs kommun från och med 2015-01-01 ett andra 
halvtidsarbetande kommunalråd som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
 
2. Arvodering av kommunalråd som arbetar halvtid kommer att ske med 50% av ett 
heltidsarvode, för närvarande 32.284 kr per månad enligt 2015 års nivå. Uppräkning av 
ersättning sker enligt antagen rutin i Höörs kommun. Övriga villkor följer heltidsarvoderat 
kommunalråds villkor proportionerligt. 
 
3. Kommunalrådets arvode 2015 finansieras enligt följande: 

- 200 000 kr från kommunstyrelsens budgetpost för förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen och kringkostnader. 

- 250 000 kr från resultatbudgetens budgetpost för pensionskostnader. 

- 150 000 kr från kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda händelser. 

4. Den parlamentariska grupp som ska se över regelverket m m till förtroendevalda, 
beslutad i kommunfullmäktige 2014-10-29 § 70, skall också se över ersättningsnivån till 
förtroendevalda inklusive kommunalråd. 

Reservation mot beslutet 
Liberalernas partigrupp reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år att tillsätta ett halvtidsarbetande kommunalråd 
utöver befintligt heltidsarbetande kommunalråd. Beslutet överklagades och upphävdes av 
förvaltningsrätten då det inte framgick av beslutet hur det finansierats. Ärendet togs därför 
upp för nytt beslut hos kommunfullmäktige. 

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

Magnus Marvéus (L) yrkar i första hand att kommunstyrelsens förslag till beslut avslås. I 
andra hand yrkas att punkt två ändras så att arvoderingen ska vara den samma som för 
kommunstyrelsens vice ordförande och att punkt 3 ska utgå. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två huvudykanden, Christer Olssons 
(M) bifallsyrkande som innebär bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt Magnus 
Marvéus (L) avslagsykande. 

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

Votering begärs. 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Marvéus (L) andrahandsyrkande. Ordföranden 
konstaterar att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 

Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

Ja = Bifall till Christer Olssons (M) bifallstyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej = Bifall till Magnus Marvéus (L) avslagsykande. 

Omröstningen utfaller med att 37 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej. 

Ledamöter som röstar JA: Björn Andreasson (M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson 
(M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth (M), Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), 
Lars-Olof Andersson (C), Arne Gustavsson (C), Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg 
(SD), Helena Ohlson (SD), Mikael Nathell (SD), Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson 
(SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Susanne Asserfors (S), Anders Magnhagen 
(S), Maria Boström-Lambrén (S), Marie Ferrari (S), Jill Andersson (S), Olof Asserfors (S), 
Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), 
Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson (V), Olle Iding (M), Camilla Kampf (M), Ola Kollén (C), 
Robert Nilsson (SD), Lisbeth Adelmyr (MP), Anders Netterheim (M), Mona Schill-
Ingvarsson (S) och Ellinor Dahlgren (S). 

Ledamöter som röstar NEJ: Magnus Marvéus (L), Mikael Sparrhult (L) och Birgitta Krüger 
(L), 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07, § 257 
2. Protokollsutdrag KF 2015-01-28, § 9 (det överklagade beslutet) 
3. Dom 2015-11-10 i mål 1462-15. 
4. Tjänsteskrivelse 2015-11-25. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/425 

§ 144 Organisatorisk placering av sakkunnigt 
biträde till revisorerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Det sakkunniga biträde som kommunrevisionen anställer ska organisatoriskt placeras 
direkt under kommunrevisionens ordförande.  Tjänsten finansieras inom revisionens 
existerande budgetram. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen granskar årligen all den verksamhet som bedrivs av kommunen, inklusive de 
kommunala bolagen, i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. 

Under hösten 2015 genomförs upphandling av revisionstjänster där uppdraget delvis 
definieras på ett nytt sätt. I samband med denna upphandling har revisionen beslutat att 
anställa ett sakkunnigt biträde med 25 % tjänst. Då tjänsten förutom administration även 
innehåller granskning av verksamheten är det viktigt att markera tjänstens oberoende 
gentemot den granskade organisationen. Det föreslås därför att tjänsten organisatoriskt 
placeras direkt under kommunrevisionens ledning. Anställningen hanteras av 
personalavdelningen inom Höörs kommun och bekostas inom revisionens existerande 
budgetram. 

Revisionens ordförande Christer Ekelund (M) informerade kommunfullmäktige om 
ärendet. 

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 
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-07, § 258. 
2. Tjänsteskrivelse om organisatorisk placering av sakkunnigbiträde. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/451 

§ 145 Kostnader för kost i särskilt boende 
och korttidsboende (Socialnämnden) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avgift för kost i särskilt boende fastställs till 2 608 kronor/månad. 
 
2. Avgift för kost i korttidsboende fastställs till 86,93 kronor/dygn. 
 
3. Förbehållsbeloppet höjs med 800 kronor. 
 
4. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016. 

Reservation mot beslutet 
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avgifter är 1808 kr/månad för hel kost på särskilt boende samt en 
dygnskostnad på 60,27 kr/dygn på korttidsboende. 

Eftersom kostnaderna för kosten ingår i förbehållsbeloppet måste det räknas upp 
motsvarande 800 kr. I en jämförelse under januari juni 2015 finns det utrymme för flertalet 
av medborgarna att klara av denna höjning. 

Intäktsökningen för kommunen blir för särskilt boende 813 600 kr och för korttidsboende 
186 500 kr, som är basterat på första halvårets intäkter 2015. 

Konsumentverket ger årligen ut rekommendationer om kommunernas avgifter mm inom 
vård och omsorg. 

Överläggning 
Ordföranden konstaterar att ”Avgift för” bör ändras till ”Avgift för kost i” i de två första 
beslutsmeningarna. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den 
ändring som påtalats av Ordföranden. Bifallsyrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP). 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige i ärendet beslutar: 

1. Avgift för kost i särskilt boende höjs med 375 kr per månad. 

2. Avgift för kost i korttidsboende fastställs till 72:77 kr per dygn. 

3. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, Anders Magnhagens (S) 
bifallstyrkande och Stefan Liljenbergs (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Anders Magnhagens (S) yrkande vilket innebär bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

Ja = Bifall till Anders Magnhagens (S) bifallstyrkande till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Nej = Bifall till Stefan Liljenbergs (SD) yrkande. 

Omröstningen utfaller med att 28 ledamöter röstar Ja, 8 ledamöter röstar Nej och 4 
ledamöter avstår från att rösta. 

Ledamöter som röstar JA: Björn Andreasson (M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson 
(M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth (M), Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), 
Lars-Olof Andersson (C), Stefan Lissmark (S), Susanne Asserfors (S), Anders 
Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Marie Ferrari (S), Jill Andersson (S), Olof 
Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), Kenneth 
Kallin (MP), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson (V), Olle Iding (M), Camilla Kampf (M), Ola 
Kollén (C), Lisbeth Adelmyr (MP), Anders Netterheim (M), Mona Schill-Ingvarsson (S) och 
Ellinor Dahlgren (S). 

Ledamöter som röstar NEJ: Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson 
(SD), Mikael Nathell (SD), Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD) 
och Robert Nilsson (SD). 

Ledamöter som avstår från att rösta: Arne Gustavsson (C), Magnus Marvéus (L), Mikael 
Sparrhult (L) och Birgitta Krüger (L). 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07, § 260 
2. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-10-22 § 144 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/452 

§ 146 Införande av avgift för 
förbrukningsvaror och hushållsel på 
korttidsboende inom äldreomsorgen 
(Socialnämnden) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avgift för förbrukningsvaror och hushållsel på korttidsboende inom äldreomsorgen 
fastställs till 14,53 kronor/dygn, det vill säga 436 kronor/månad. 

2. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016. 

Ärendebeskrivning 
Idag finns ingen avgift för hyra eller förbrukningsvaror och hushållsel. Att ta ut hyra för 
korttidsboende är inte möjligt eftersom medborgaren redan har det i sitt ordinära boende. 

Däremot är det en kostnad för kommunen med t ex toalettpapper, skyddsrockar, 
tvättlappar städhjälpmedel, sängkläder, hushållsel, rengöringsmedel, tvättmedel, 
glödlampor. För jämförelse ingår dessa kostnader i särskilt boendeavgiften. 

Intäktsökningen för kommunen blir för korttidsboende 101 500 kr, som är baserat på 
första halvårets intäkter 2015. 

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 till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07, § 261 
2. Tjänsteskrivelse från enhetschefen, särskilt boende 2015-09-23 
3. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-10-22 § 145 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/453 

§ 147 Kostavgift på korttids- och fritids, 
enligt LSS (Socialnämnden) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kostavgiften höjs från 50 kr till 60 kr/heldygn vid korttidsvistelse enligt LSS. 

2. Kostavgiften för frukost om 17 kr och mellanmål om 10 kr ska vara oförändrad vid 
korttidsvistelse/korttidstillsyn enligt LSS. 

3. Kostavgiften för lunch/middag höjs från 17 kr till 25 kronor vid 
korttidsvistelse/korttidstillsyn enligt LSS. 

4. Kostavgiften för kvällsmat höjs från 17 kr till 20 kr vid korttidsvistelse/korttidstillsyn 
enligt LSS. 

5. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016. 

Ärendebeskrivning 
Ungdomar över tolv år med omfattande funktionsnedsättningar har rätt till korttidstillsyn 
utanför hemmet före och efter skolans slut samt under lovdagar, studiedagar och 
sommarlov. De har också rätt till korttidsvistelse utanför sitt eget hem under en kortare 
eller längre period med syfte att byta miljö och träffa andra. Ett annat godkänt syfte är att 
ge anhöriga avkoppling och avlastning. 

Korttids- och fritids har funnits i Höör sedan 1995, först i Vinkelgatans gruppboende 
sedan i en lägenhet på Åtorpsområdet och nu senast på Fredsgatan. 

Avgiften för kost i denna verksamhet finns inte med i ” Avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen Höörs kommun 2008-01- ”. Enligt uppgift har avgiften inte höjts de 
senaste tio åren. 

I arbetet med att se över socialnämndens samtliga taxor och avgifter har vi fått uppgifter 
från Eslöv, Hörby och Hässleholm vilka kostavgifter de tar ut i sin korttids- och 
fritidsverksamhet samt gjort en jämförelse med avgifter för kost på våra korttidsplatser 
och dagverksamhet inom äldreomsorgen. 

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 till beslut. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07, § 262 
2. Tjänsteskrivelse från verksamhetschefen 2015-09-28 
3. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-10-22 § 146 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/454 

§ 148 Kostavgifter vid Dagverksamhet SoL 
Kungshällan/Björken (Socialnämnden) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avgifterna för Kungshällan sätts till 40 kronor per besök och 52,15 kronor i kostavgift 
per dag. 
 
2. Ändringen gäller från och med 1 januari 2016. 

Ärendebeskrivning 
Kungshällan/Björken 

Storleken på höjningen är baserad på en jämförelse med andra kommuner i Skåne. 

I juli månad registrerades på 47 besök 2350* 10 kr (höjningen)= 23 500 kr/år samt 

133 kostdagar*12*22,15 kr 

Nuvarande: 30 kr/besök och 30 kr i kostavgift/dag 

Förslag till beslut: 40 kr/besök+ 52,15 kr kostavgift/dag 

Kostnadsbesparing per besök: 35 350 kr/år 

Kostnadsbesparing per kost: 23 500 kr/år 

Överläggning 
Rolf Streijffert (SD) påtalar att ärendebeskrivningen bör ändras så att Vinst byts ut till 
Kostnadsbesparing. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den 
ändring av ärendebeskrivningen som föreslagits av Rolf Streijffert (SD). 

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 till beslut med den ändring av 
ärendebeskrivningen som föreslagits av Rolf Streijffert (SD). 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07, § 263 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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2. Protokollsutdrag från socialnämnden § 147 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/519 

§ 149 Redovisning av ej färdigbehandlade 
motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisningen av ej färdigbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Det finns i dagsläget inga 
motioner vars handläggningstid uppnått ett år, se bilagd redovisning. 

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 2015-12-07, § 288 
2. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/276 

§ 150 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ingemar Kristensson (M), entledigas från sina uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden samt ersättare i MERAB. 

2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Ingemar Kristensson (M). 

3. Övriga anmälningar (punkt 1-6 och 8) läggs till handlingarna. 

Ordföranden tackar Ingemar Kristensson (M) för nedlagt arbete inom ramen för sina 
uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna anmälningar: 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-25. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07. 

3. Ärendebalansförteckning 2015. KSF 2015/343 

4. Prognosrapport oktober 2015. KSF 2014/355 

5. Pågående samverkansprojekt, Avsiktsförklaring för Unikom. KSF 2015/461  

- Protokollsutdrag KS 2015-12-07 § 280 

- protokollsutdrag Östra Göinge 

- Avsiktsförklaring Unikom 

6. Länsstyrelserna. Läns- och fördelningstal 2016, Skåne Län, Ensamkommande barn. 
KSF 2015/318 

7. Ingemar Kristensson (M), avsägelse från sina uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden samt ersättare i MERAB. 
KSF 2014/309, KSF 2015/16, KSF 2015/24 

8. Sveriges Riksdag. Information: Om krisen eller kriget kommer. KSF 2015/534  

- Skrivelse från Sveriges Riksdag. 

- Rapport. 

- Bilagor. 

- Sammanfattning av rapport. 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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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. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 151 Ev valfrågor 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 152 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Stefan Lissmark (S), kommunstyrelsens ordförande, tackar för det gångna året och 
önskar God Jul och Gott Nytt År till kommunfullmäktige, tjänstemän och åhörare. 

Anders Netterheim (M), kommunfullmäktiges ordförande, önskar God Jul och Gott Nytt År 
till kommunfullmäktiges ledamöter, pressen och alla åhörare. 

Mona Schill Ingvarsson (S), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, tackar å 
kommunfullmäktiges vägnar ordföranden för det gångna året. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 153 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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