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Dnr KSF 2016/20 

§ 1 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 15 januari 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 20 januari 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 11 januari 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 20 januari 2016, 
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 
20 januari 2016.  

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

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

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-01-15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Upprop 
 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Anna Palm (M), Lars-
Håkan Persson (M), Mikael Sparrhult (L), Ibb Malmgren (SD), Mikael Nathell (SD), Marie 
Ferrari (S), Lars Oscarsson (S) och Maria Oscarsson (V). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Anna Palm (M) Camilla Kampf (M), för 
Lars-Håkan Persson (M) Olle Iding (M), för Mikael Sparrhult (L) Birgitta Krüger (L), för 
Marie Ferrari (S) Linda Andersson (S), för Lars Oscarsson (S) Thomas Hulth och för 
Maria Oscarsson (V) Anita Tarkkonen (V). För Ibb Malmgren (SD) och Mikael Nathell 
(SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det är 39 tjänstgörande ledamöter närvarande.  

_____ 
  

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Susanne Asserfors (S) och Camilla Källström (M) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, onsdagen den 3 februari kl. 09.00.     

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 

§ 4 Förtjänstgåvor för förtroendevalda 
politiker 2015 

 

Beslut 
Ordföranden delar ut förtjänstgåva i guld till: 

Brita Edholm (L). 

Ordföranden tackar Brita Edholm (L) 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 
Brita Edholm (L) tackar för gott samarbete genom åren. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Information om arbetet med att utveckla 
besöksnäringen i Mittskåne 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Peter Wollin informerade om arbetet med att utveckla besöksnäringen i 
MittSkåne.  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Information om Utvägen 
 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) informerade om projektet Utvägen.  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-01-27  11 (25) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2015/501 

§ 7 Beslutsattestanter och ersättare inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Reglemente för kommunstyrelsen 4 § kompletteras med ytterligare ett stycke: 
Kommunstyrelsen har generell beslutsattesträtt för hela Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören har fattat beslut om beslutsattestanter och ersättare inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2016 enligt följande: 

Ansvar        Beslutsattestant         Ersättare 

110            Michael Andersson      Lars-Johan Rosvall 

111            Gunilla Dencker Skog 

114            Peter Wollin               Anna-Karin Olsson 

120            Lars-Johan Rosvall     Linda Andersson 

130            Camilla Lindhe          Örjan Lindström 

141           Lars Frostemark         Kristina Johannesson 

160           Lars Nilsson               Joakim Ilmrud 

170           Göran Axberg             Michael Andersson 

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att kommundirektören får utse 
beslutsattestanter. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska alltid 
anmälas till kommunstyrelsen. 

I samband med arbetet att uppdatera listan med beslutsattestanter uppmärksammades 
behovet för kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall att 
få en generell beslutsattesträtt inom hela Höörs kommun. Detta för att minska 
sårbarheten för organisationen och undvika att fakturor betalas för sent med dryga 
förseningsavgifter som följd. Detta kräver både en ändring av kommunstyrelsens 
reglemente och av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Det har även uppmärksammats ett behov för kommunstyrelsens ekonom att få rätt att 
beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för hela kommunstyrelsen. Detta bör framgå 
redan av delegationsordningen.  

 

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. 

Beslutsunderlag 
1. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2016. 
2. Kommunstyrelsens reglemente. 
3. Kommunstyrelsens delegationsordning. 
4. Protokollsutdrag KS 2016-01-11, § 7. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/257 

§ 8 Ändring i nämndernas reglementen, 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med nedanstående text: 

Det är Kommunstyrelsens ansvar att: 

A. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

B. Se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. 

C. Genom skriftlig delegering ge kommundirektören uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och därvid försäkra sig om att denne har tillräckliga befogenheter, 
resurser och kompetens för att kunna utföra uppgifterna. 

D. Se till att kommunövergripande styrdokument inom arbetsmiljöområdet upprättas. 

E. Se till att risker och konsekvenser bedöms vid kommunövergripande ändringar i 
verksamheten. 

F. I det årliga budgetarbetet beakta behovet av arbetsmiljöinvesteringar. 

G. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna årligen följs upp. 

2. Respektive nämnds reglemente kompletteras med nedanstående text: 

Det är nämndens ansvar att: 

A. Se till att sektorsövergripande styrdokument som kompletterar de 
kommunövergripande styrdokumenten inom arbetsmiljöområdet upprättas när det finns 
behov av detta. 

B. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar. 

C. I det årliga budgetarbetet beakta behovet av arbetsmiljöinvesteringar och ta aktivt 
ansvar för att den kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn och personalpolicyn kan 
efterlevas. 

D. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten årligen följs upp. 

Ärendebeskrivning 
För att nämndernas reglementen ska stämma med arbetsmiljölagens krav och bidra till att 
skapa goda arbetsplatser finns behov av att komplettera kommunstyrelsens och 
nämndernas reglementen. Det föreligger en tjänsteskrivelse från personalchef Camilla 
Lindhe med förslag till kompletteringar i respektive reglemente. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen har 2015-08-10 § 149 beslutat att återremittera ärendet. 

Personalchef Camilla Lindhe har återkommit i ärendet och föredragit ärendet för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

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 2015-08-10 § 149. 
2. Tjänsteskrivelse från personalchefen 2015-05-25. 
3. Delegering i arbetsmiljöarbetet (Personalkontoret 2011). 
4. Protokollsutdrag KS 2016-01-11, § 11. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/499 

§ 9 Separat överenskommelse om platser för 
ensamkommande asylsökande barn 2016 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Överenskommelse ska tecknas med Migrationsverket avseende 75 asylplatser för 
pojkar från 15 år. 

2. Kommundirektören har uppdraget att skyndsamt tillse att det färdigställs nya boenden 
för ensamkommande barn och ungdomar. 

Reservation mot beslutet 
Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
bilaga § 9. 

Ärendebeskrivning 
Inför 2016 förväntas Höörs kommun kunna tillhandahålla 99 platser för ensamkommande 
asylsökande barn och frågan om att teckna en ny överenskommelse med 
Migrationsverket aktualiseras.  

Yrkanden 
Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anders Magnhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Björn 
Andreasson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Fredrik Hanell (MP) och Magnus Marvéus 
(L) biträder bifallsyrkandet. 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från socialt ansvarig socionom 2015-11-24. 
2. Separat överenskommelse om platser för ensamkommande asylsökande barn 2016, 
2015-11-24. 
3. Protokollsutdrag KS 2016-01-11, § 12. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/512 

§ 10 Översyn av bidragsbestämmelser för 
kommunala bidrag gällande 
studieförbund och kulturföreningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Nya bestämmelser för kommunala bidrag gällande studieförbund och kulturföreningar 
antas. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut 500 000 kronor till studieförbund med 
verksamhet i Höörs kommun. Utbetalningen med 344 000 kronor sker årligen till 
kulturföreningar med verksamhet i Höörs kommun. 

Behov av nya bidragsregler finns och kulturstrateg Hilda Knafve har utarbetat ”Förslag till 
nya bestämmelser för kommunala bidrag” och ”Översyn av bidragsbestämmelser - 
studieförbund och kulturföreningar.” 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2015-11-17 § 159 att nya bestämmelser för 
kommunala bidrag gällande studieförbund och kulturföreningar ska antas. 

Kommunstyrelsen ändrade förslaget så att båda punkterna 6 i förslaget ströks.  

Yrkanden 
Jill Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tom Ström (M) 
biträder bifallsyrkandet. 

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 kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 § 159. 
2. Utredning ang. nya bidragsregler studieförbund och kulturföreningar. 
3. Förslag på nya bestämmelser för kommunala bidrag - studieförbund och 
kulturföreningar - version efter ändring enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-01-11 § 14. 
4. Förslag på nya bestämmelser för kommunala bidrag - studieförbund och 
kulturföreningar - ursprunglig ver. 
5. Protokollsutdrag KS 2016-01-11, § 14. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/175 

§ 11 Motion, planering avseende särskilda 
boendeplatser, Sverigedemokraterna 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås med hänvisning till det nyligen antagna bostadsförsörjningsprogrammet, 
socialnämndens budgetskrivelse samt äldrevisionen där motionens frågeställning belyses. 

Reservation mot beslutet 
Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig skriftligen mot beslutet, 
bilaga § 11. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna i Höör föreslår i motionen ”att kommunen i sin planering avseende 
så kallade boendeplatser för våra äldre, tillser att det färdigställs lokaler lämpliga för 
dessa behov, så att minst 25 nya platser/lägenheter, varav ett ”lämpligt” antal anpassade 
för parboende, skall finnas tillgängliga för social sektor att använda, senast före utgången 
av 2018.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  har 2015-05-25 § 169 beslutat att skicka motionen till 
socialnämnden för yttrande avseende planering av särskilda boendeplatser. 

Socialnämnden har 2015-11-17 § 174 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen i enlighet med socialnämndens eget yttrande.  

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anders Magnhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet 
biträds av Stefan Lissmark (S). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, 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 kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut som innebär att motionen avslås. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-11-17 § 174. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 169. 
3. Motion planering avseende särskilda boendeplatser. Sverigedemokraterna. 
4. Protokollsutdrag KS 2016-01-11, § 16. 
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-29 § 49 
6. Äldreplan och budgetskrivelse. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/518 

§ 12 Utbetalning av kommunalt partistöd 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. A. Att det kommunala partistödet för 2016 baseras på 56% av prisbasbeloppet för 2016 
för grundstödet och 13,5% för mandatstödet, dvs 24 808 kr i grundstöd och 5 980:50 kr 
per mandat i mandatstöd. 

B.  Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 443 664:50 kr för 2016 att 
fördelas enligt följande: 

a)     Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 84 613 kr 

a)     Moderata Samlingspartiet – 84 613 kr 

b)     Sverigedemokraterna – 72 652 kr 

c)     Miljöpartiet de gröna – 48 730 kr 

d)     Centerpartiet – 42 749:50 kr 

e)     Liberalerna – 42 749:50 kr 

f)      Vänsterpartiet – 36 769 kr 

g)     Kristdemokraterna – 30 788:50 kr 

C. Att ”fastställda regler för kommunalt partistöd” antagna 2014-12-17 ändras enligt 
följande: 

Punkt två utgår och ersätts med: 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

ett grundstöd, som uppgår till 56% av utbetalningsårets prisbasbelopp per parti och år, 
samt ett mandatstöd, som uppgår till 13,5% av utbetalningsårets prisbasbelopp per 
mandat och år. 

2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2016. 

3. Beslutspunkten ska justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014 § 92 reglerna för utbetalning av 
partistöd för mandatperioden. Enligt dessa regler ska kommunalt partistöd utgå med ett 
grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är 24 920 kr (56 % av prisbasbeloppet för 
2015) och mandatstödet är 6007:50 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2015) per mandat i 
kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår efter avrundning till 445 669 kr ([24 
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920 * 8 = 199 360] + [6007:50 * 41 = 246 309]). Kommunfullmäktige ska besluta om 
partistödet och det ska betalas ut i förskott i januari månad. 

I kommunstyrelsen föreslogs ändring av reglerna så att de bättre motsvarar de politiska 
diskussioner som föregick ändringen. Kansliet har därefter räknat om beloppen för 
utbetalning av partistödet.  

Yrkanden 
Johan Svahnberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Protokollsutdrag KS 2016-01-11, § 18. 
3. Fastställda regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 17 december 2014 § 92. 
4. Regler för kommunalt partistöd med de ändringar som föreslås av kommunstyrelsen 
2015-01-11. 
5. Tjänsteskrivelse, omräknade belopp för utbetalning av partistöd efter beslut i 
kommunstyrelsen 2015-01-11. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/16 

§ 13 Anmälningar 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Camilla Gottfries Hindersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden. 

2. Adéle Olander (M) entledigas från sina uppdrag som ledamot i socialnämnden och 
ersättare i valnämnden. 

3. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

Ordföranden tackar Camilla Gottfries Hindersson (S) och Adéle Olander (M) för nedlagt 
arbete inom ramen för deras uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-16. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11. 

3. Prognosrapport november 2015, KSF 2014/355 

4. Camilla Gottfries Hindersson (S), avsägelse från sitt uppdrag i socialnämnden. KSF 
2015/11 

5. Statistik från kommunfullmäktiges Webbsändningar, januari-december 2015. KSF 
2016/22 

6. Upphörande av vårdnadsbidrag. BUN 2015-12-21, § 196, samt 2 bilagor 

7. Adéle Olander (M), avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden och ersättare i 
valnämnden. KSF 2015/11, KSF 2015/14 

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

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

_____ 
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§ 14 Ev valfrågor 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Olle Iding (M) utses som 2:a vice ordförande i tekniska nämnden efter Ingemar 
Kristensson (M). 

2. Olle Iding (M) utses som ersättare i Merab efter Ingemar Kristensson (M). 

3. Bo Strand (M) utses till ordinarie ledamot i tekniska nämnden efter Olle Iding (M). 

4. Bo Hansson (M) utses till ersättare i tekniska nämnden efter Bo Strand (M). 

5. Ellinor Dahlgren (S) utses som ledamot i socialnämnden efter Camilla Gottfries 
Hindersson (S). 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Olle Iding (M) utses som 2:a vice ordförande i tekniska nämnden efter Ingemar 
Kristensson (M). 

Olle Iding (M) utses som ersättare i Merab efter Ingemar Kristensson (M). 

Bo Strand (M) utses till ordinarie ledamot i tekniska nämnden efter Olle Iding (M). 

Bo Hansson (M) utses till ersättare i tekniska nämnden efter Bo Strand (M). 

Maria Boström-Lambrén (S) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Ellinor Dahlgren (S) utses som ledamot i socialnämnden efter Camilla Gottfries 
Hindersson (S). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att Christer Olsson (M) lämnat förslag på ersättare för Ingemar 
Kristensson (M). 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Christer Olssons (M) förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att Maria Boström-Lambrén (S) lämnat förslag på ersättare för 
Camilla Gottfries Hindersson (S). 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Maria Boström-Lambréns (S) förslag till beslut. 

_____ 
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Dnr KSF 2015/29 

§ 15 Fyllnadsval 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Till god man i jordbruks-, skogsbruks- och tätortsfrågor, efter Pål Nilsson (KD), utse Erik 
Mårtensson (KD). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska välja nya ledamöter och/eller ersättare i nämnder och styrelser 
när en förtroendevald har avsagt sig sitt uppdrag.  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till ersättare för Pål Nilsson (KD) från 
Kaiza Nilsson (KD). 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Kaiza Nilssons (KD) förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förslag från kristdemokraterna om ny gode man i jordbruks-, skogsbruks- och 
tätortsfrågor. 
_____ 
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§ 16 Övrigt 
 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäldes.  

_____ 
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§ 17 Mötets avslutande 
 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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