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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/20

§ 18 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 4 februari 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 10 februari 2016.

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 1 februari 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 10 februari 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 
10 februari 2016. 
§ 26 Anmälningar kompletteras med:

7. Anmälan om uppsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyreslen av Hanna 
Ershytt (C) (KSF 2015/10).

8. Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och därefter 
återinföra detsamma (KSF 2016/83).

§ 27 Fyllnadsval kompletteras med val av ersättare i kommunstyrelsen efter Hanna 
Ershytt (C) och val av ersättare i valnämnden efter Adéle Olander (M).

Punkt 10 Ev valfrågor utgår.

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 2016-02-04
_____
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§ 19 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Camilla Källström (M), 
Lars-Håkan Persson (M), Kaiza Nilsson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Ibb Malmgren 
(SD), Mikael Nathell (SD), Susanne Asserfors (S), Marie Ferrari (S), Anders Netterheim 
(M).

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Camilla Källström (M) Jan Malmgren 
(M), för Lars-Håkan Persson (M) Anders Nilsson (M), för Lars-Olof Andersson (C) Robin 
Nord (C), för Ibb Malmgren (SD)Robert Nilsson (SD), för Susanne Asserfors (S) Thomas 
Hulth (S), för Marie Ferrari (S) Linda Andersson (S) och för Anders Netterheim (M) Olle 
Iding (M). För Kaiza Nilsson (KD) och Mikael Nathell (SD) saknas ersättare,

Ordföranden konstaterar att det är 39 stycken tjänstgörande ledamöter närvarande. 

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Arne Gustavsson (C) och Olle Krabbe (V) utses att justera protokollet.

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, onsdagen den 24 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.

_____
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Dnr KSF 2014/354

§ 21 Måldokument för budget 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Måldokumentet i budget för 2016 fastställs.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-09 § 230 att återremittera måldokumentet till 
nämnderna med motivering att nämnderna ska ha möjlighet att analysera målen och sätta 
siffror på och periodisera dem. Målet med hållbar upphandling ska konkretiseras i 
dokumentet.

Kommunledningskansliet har remitterat till nämnderna 2015-11-13.

Kommunstyrelsen och socialnämnden har besvarat remissen och ett uppdaterat 
dokument har tillförts ärendet. 

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

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-02-01 § 22.
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-07 § 275.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-09 § 230.
4. Budgetdokumentet inklusive måldokumentet.
_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/521

§ 22 Nya ägardirektiv för Höörs 
Fastighetsaktiebolag (HFAB)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag antas att gälla när de fastställts av 
bolagsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag, dock senast den 30 juni 2016,

2. Tidigare beslutade ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag upphör att gälla när de 
nu beslutade ägardirektiven fastställts av Höör Fastighetsaktiebolags bolagsstämma, 
dock senast den 30 juni 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade antog under 2011 de nu gällande ägardirektiven för 
HFAB (2011-12-14, § 89). Därefter har kommunfullmäktige under 2013 beslutat att Höörs 
Fastighetsaktiebolag ska fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs 
Industribyggnads AB (2013-03-27, § 27). På grund av fusionen utarbetades nya 
ägardirektiv under 2014 men fullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att det 
kommunfullmäktige efter valet skulle få en chans att genomföra en processbelysning av 
direktiven (2014-11-14, § 89). Kommunstyrelsen beslutade 2015 hur arbetet med att ta 
fram ägardirektiv skulle gå till (2015-12-07, § 286).

Det har nu tagits fram ett förslag till ägardirektiv som HFAB lämnat synpunkter på. 
Verksamhetsutvecklaren har därefter kommenterat synpunkterna och gjort vissa 
ändringar i förslaget.

Kommunstyrelsen gjorde två ändringar i förslaget innan det överlämnades till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Förslaget i korthet

1. Ägarens mål för verksamheten har förtydligats 

Kommunfullmäktiges mål har skrivits in i direktivet med ett förtydligande om vad målen 
innebär för fastighetsförvaltning.

2. Verksamhetens syfte, uppdrag och roll har förtydligats 

Syftet med att äga verksamheten och hur den bidrar till Höörs utveckling har förtydligats. 
Detta genom att tydliggöra att verksamheten bidrar till god samhällsutveckling och 
kommunfullmäktiges mål genom:

o funktionella och ändamålsenliga lokaler som stödjer verksamheterna att nå sina mål 

o en kommun i tillväxt genom bostadsbyggande och möjlighet till boende för svaga 
grupper 
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o professionell och effektiv förvaltning som i skötseln av fastigheterna agerar hållbart och 
har ”modet att gå före” 

Dessa ledord har arbetats in under direktivets rubriker: ”inledning, bolagets uppdrag och 
syfte” samt ”mål för 2016-2020”.

3. Nya rubriker 

Text från 2011 års ägardirektiv har inarbetats under nya rubriker för att göra det mer 
”läsvänligt”.

Det ska förtydligas att när det gäller den finansiella hanteringen har bolagets styrelse 
också att följa kommunens finanspolicy.

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 till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-02-01 § 24.
2. Utkast till ägardirektiv för HFAB.
3. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklaren, 2016-01-07.
4. Synpunkter från HFAB (2 bilagor, förslag till ägardirektiv och remissvar).
5. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklaren med anledning av HFAB:s synpunkter, 
2016-01-15.
6. Reviderat ”Förslag till ägardirektiv”, 2016-01-15.
_____
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Dnr KSF 2012/370

§ 23 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster 
inom hemtjänsten enligt Lagen om 
valfrihetssystem (LOV)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om 
valfrihetssystem (LOV), daterad 2015-11-25, läggs till handlingarna.

2. Omprövning av framtagande av tidplan för införande av valfrihetssystem, enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten i Höörs 
kommun, ska ske efter nästa val 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 29 mars 2013, § 46, att införa valfrihetssystem, enligt 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem, för servicetjänster inom hemtjänsten i Höörs 
kommun. Samtidigt uppdrogs social sektor att utreda ett valfrihetssystem för personlig 
omvårdnad inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade under 2014 att framtagandet av en tidplan för ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten skulle skjutas 
upp i avvaktan på resultatet från uppföljningen av valfrihetssystemet för servicetjänster. 
Dock skulle en tidplan presenteras senast årsskiftet 2015/2016. Kvalitetsuppföljningen är 
nu gjord och bifogas ärendet. Någon tidsplan har inte upprättats.

Med hänsyn till det ändrade parlamentariska läget bedömer kommunkansliet att det i 
nuläget saknas tillräckligt politiskt stöd för införande av valfrihetssystem för personlig 
omvårdnad inom Höörs kommun. 

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.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-02-01 § 25 
2. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-12-15 § 189. SN 2015/330
3. Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om 
valfrihetssystem (LOV), daterad 2015-11-25.
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-09-24 § 56.
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-05-29, § 46.
_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2016-02-17 13 (20)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2013/364

§ 24 Plan för Ringsjöbandet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Plan för Ringsjöbandet, del av översiktsplan för Höörs kommun, antas.

Reservation mot beslutet
Arbetarpartiet Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets respektive 
partigrupp reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 24.

Ärendebeskrivning
Samråd om planen för Ringsjöbandet genomfördes sommaren 2013. Planförslaget med 
miljökonsekvensbeskrivning kompletterades och reviderades med utgångspunkt i 
inkomna yttranden.

Planen för Ringsjöbandet har sedan varit utställd för granskning 21 oktober till 8 
december. Resultatet av granskningen är redovisat i granskningsutlåtandet. Ett antal 
mindre justeringar och kompletteringar har gjorts i planen med anledning av yttrandena. 
De justeringar som innebär nya eller förtydligade ställningstaganden från kommunen är 
markerade i planen med röda rutor. Redaktionella ändringar är inte markerade.

Ändringar av planen har gjorts såväl i kommunstyrelsens arbetsutskott som i 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar att Blommeröd och Ringsjöhöjden inte utpekas som 
utbyggnadsområden. Yrkandet biträds av Stefan Lissmark (S) och Olle Krabbe (V).

Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet biträds 
av Christer Olsson (M), Johan Svahnberg (M), Arne Gustavsson (C), Mikael Sparrhult (L) 
och Stefan Liljenberg (SD).

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut och ett yrkande att områdena Blommeröd och Ringsjöhöjden inte ska utpekas 
som utbyggnadsområden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut som 
innebär att områdena Blommeröd och Ringsjöhöjden utpekas som utbyggnadsområden.

Omröstning begärs.
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Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:

Ja = Bifall till Anna Palms (M) bifallstyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej = Bifall till Fredrik Hanells (MP) yrkande att områdena Blommeröd och Ringsjöhöjden 
inte ska utpekas som utbyggnadsområden.

Omröstningen utfaller med att 23 ledamöter röstar Ja och 16 ledamöter röstar Nej.

Ledamöter som röstar JA: Anna Palm (M), Björn Andreasson (M), Jan Malmgren (M), 
Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth (M), 
Anders Nilsson (M), Tom Ström (M), Robin Nord (C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson 
(C), Brita Edholm (L), Magnus Marvéus (L), Mikael Sparrhult (L), Peter Rönngren (SD), 
Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), Rolf Streijffert (SD), 
Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Olle Iding (M).

Ledamöter som röstar NEJ: Stefan Lissmark (S), Thomas Hulth (S), Anders Magnhagen 
(S), Maria Boström-Lambrén (S), Linda Andersson (S), Jill Andersson (S), Olof Asserfors 
(S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), Kennet Kallin (MP), 
Lena Zetterström (MP), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson (V), Mona Schill Ingvarsson (S) 
och Ellinor Dahlgren (S).

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

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-02-01 § 27, inkl reservationer från 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt protokollsanteckning från Vänsterpartiet.
2. Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi 2015-12-22.
3. Plan för Ringsjöbandet, planförslag.
4. Granskningsutlåtande.
5. Särskild sammanställning av miljöaspekter.
 
_____
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Dnr KSF 2015/582

§ 25 Riktlinje för publicering och utlämnande 
av kallelser inom 
nämndsadministrationen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Följande riktlinje för publicering respektive utlämnande av kallelser till 
nämndssammanträden (inklusive kommunstyrelsen) samt där tillhörande handlingar ska 
gälla från beslutsdagen:

Kallelsen i sin helhet, inklusive beslutsförslag och beslutsunderlag, publiceras på Höörs 
kommuns hemsida och lämnas ut till allmänhet/journalister (främst genom hänvisning till 
hemsidan) samma dag som kallelsen görs tillgänglig på Höör24. Nämndprotokoll och 
kommunstyrelseprotokoll publiceras på hemsidan samma dag som eller dagen efter 
justeringen.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har upprättat ett underlag för diskussioner rörande när publicering 
respektive utlämnande av kallelser till nämndssammanträden samt där till hörande 
handlingar. 

Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet 
biträds av Magnus Marvéus (L), Stefan Lissmark (S), Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP), 
Mikael Sparrhult (L) och Hanna Ershytt (C).

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 kommunstyrelsen 2016-02-01 § 28. 
2. Diskussionsunderlag, 2016-01-13.
3. Reflektioner (mail) från Tobias Lagerholm, 2016-01-19.
_____
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Dnr KSF 2016/16

§ 26 Anmälningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Motion, Inför medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden, får ställas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (punkt 3)

2. Motion, tillsättning av en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen, får ställas 
och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (punkt 4)

3. Motion angående G:a Kvarnen och Silon på ”Västra stationsområdet”. får ställas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (punkt 6)

4. Hanna Ershytt (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. (punkt 
7)

5. Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och därefter 
återinföra detsamma får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning (punkt 
8).

6. Övriga anmälningar läggs till handlingarna.

Ordföranden Mona Schill Ingvarsson tackar den avgående ledamoten för sina insatser 
inom ramen för sitt uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-27.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-01.

3. Motion, Inför medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden. Inlämnad 2016-
01-22 av Maria Oscarsson (V) och Olle Krabbe (V). KSF 2016/30

4. Motion, tillsättning av en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen. Inlämnad 
2016-01-27 av Arne Gustavsson (C). KSF 2016/41

5. Länsstyrelsens protokoll (2016-01-26) Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige. KSF 2014/309.

6. Motion angående G:a Kvarnen och Silon på ”Västra stationsområdet”. Inlämnad 2016-
02-08 av Tom Ström (M) och Lars-Håkan Persson (M). KSF 2016/64

7. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen av Hanna Ershytt 
(C) (KSF 2015/10).

8. Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och därefter 
återinföra detsamma. Inlämnad 2016-02-16 av Erik Mårtensson (KD) (KSF 2016/83). 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

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 till beslut

_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 27 Fyllnadsval

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Till ordinarie ledamot i socialnämnden, efter Adéle Olander (M), utse Lars-Håkan 
Persson (M).

2. Till ersättare i socialnämnden, efter Lars-Håkan Persson (M), utse Katarina Dyrssen 
(M).

3. Till ersättare i kommunstyrelsen, efter Hanna Ershytt (C), utse Arne Gustavsson (C).

4. Till ersättare i valnämnden, efter Adéle Olander (M), utse Jan Malmgren (M).

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

Christer Olsson (M) har muntligen lämnat förslag på ersättare för Adéle Olander (M) KSF 
2015/11, KSF 2015/14

Lars-Olof Andersson (C) har lämnat förslag på ersättare för Hanna Ershytt (C) KSF 
2015/10. 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut från Christer Olsson (M) och 
Lars-Olof Andersson (C).

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

_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 28 Övrigt

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäldes. 

_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 29 Mötets avslutande

Beslut
Ordförande förklarar mötet avslutat.

_____
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