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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 19:00–20:45 
  
  

  
Utses att justera Lars-Håkan Persson (M),  

Maria Truedsson (MP) 
Paragrafer 30 - 44 

  
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Södergatan 28, 2016-04-05 kl. 09:00 
  
Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Anders Netterheim (M) 
  
Justerande  
 Lars-Håkan Persson (M) Maria Truedsson (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-03-30 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-04-05 Datum då anslaget tas ned 2016-04-26 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Beslutande Anders Netterheim (M), ordförande 
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf 
Anna Palm (M) 
Björn Andreasson (M) 
Johan Svahnberg (M) 
Christer Olsson (M) 
Jessica Ashworth (M) 
Lars-Håkan Persson (M) 
Tom Ström (M) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Arne Gustavsson (C) 
Magnus Marvéus (L) 
Mikael Sparrhult (L) 
Peter Rönngren (SD) 
Helena Ohlson (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
Natalia Bengtsson (SD) 
Carina Berg (SD) 
Stefan Lissmark (S) 
Susanne Asserfors (S) 
Anders Magnhagen (S) 
Maria Boström-Lambrén (S) 
Jill Andersson (S) 
Olof Asserfors (S) 
Lars Oscarsson (S) 
Maria Truedsson (MP) 
Kenneth Kallin (MP) 
Lena Zetterström (MP) 
Olle Krabbe (V) 
Camilla Kampf (M) 
Olle Iding (M) 
Erik Mårtensson (KD) 
Ola Kollén (C) 
Birgitta Krüger (L) 
Robert Nilsson (SD) 
Linda Andersson (S) 
Göran Dahlgren (S) 
Lisbeth Adelmyr (MP) 
Agne Dahlqvist (V) 
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Övriga Anders Nilsson (M) 
Bo Strandh (M) 
Roger Persson (S) 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, Kommunkansli 
Gull-Britt Persson, Integrationssamordnare, KLK 
Jonas Andersson, Årets Höörsambassadör, Multisportlaget Team 
Peak Performance 
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Dnr KSF 2016/20 

§ 30 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 18 mars 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 23 mars 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 14 mars 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 23 mars 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 
23 mars 2016. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-03-18 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Camilla Källström (M), Jan 
Malmström (M), Kaiza Nilsson (KD), Hanna Ershytt (C), Brita Edholm (L), Stefan 
Liljenberg (SD), Ibb Malmgren (SD), Mikael Nathell (SD), Marie Ferrari (S), Fredrik Hanell 
(MP), Maria Oscarsson (V) och Mona Schill Ingvarsson (S). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Camilla Källström (M) Camilla Kampf 
(M), för Jan Malmström (M) Olle Iding (M), för Kaiza Nilsson (KD) Erik Mårtensson (KD), 
för Hanna Ershytt (C) Ola Kollén (C), för Brita Edholm (L) Birgitta Krüger (L), för Stefan 
Liljenberg (SD) Robert Nilsson (SD), för Marie Ferrari (S) Göran Dahlgren (S), för Fredrik 
Hanell (MP) Lisbeth Adelmyr (MP), för Maria Oscarsson (V) Agne Dahlkvist (V) och 
för Mona Schill Ingvarsson (S) Linda Andersson (S). För Mikael Nathell (SD) och Ibb 
Malmgren (SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det är 39 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Maria Truedsson (MP) och Lars-Håkan Persson (M) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, tisdagen den 5 april kl. 09.00.     

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Presentation av årets Höörsambassadör 

Beslut 
Kommunfullmäktige gratulerar Jonas Andersson till att han blivit utsedd till 
Höörsambassadör 2015 och tackar för hans presentation. 

Ärendebeskrivning 
Årets Höörsambassadör 2015 har tilldelats Jonas Andersson från multisportlaget Team 
Peak Performance. 

Motivering: 
Jonas Andersson har satt Höör på kartan genom sitt tävlande med multisportlaget Team 
Peak Performance runt om i världen. 2015 deltog han i VM i Brasilien, en tuff tävling i 
besvärlig terräng, extrem värme och farliga djur. Jonas har också riktat uppmärksamheten 
mot Höör genom att ha arrangerat Polis SM i Höör och skrivit flera reportage i 
Polistidningen. 

Utmärkelsen delades ut den 4 mars 2016 vid Företagarnas årliga guldfest. 

Idag uppmärksammas utmärkelsen av kommunfullmäktige. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Information om flykting- och 
integrationsfrågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Integrationssamordnare Gull-Britt Persson informerar kommunfullmäktige om hur 
situationen ser ut för de ensamkommande barnen och för övriga asylsökande. 
Informationen tar även ta upp frågor om statlig ersättning och hur dessa medel fördelas 
inom kommunen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/67 

§ 35 Ändrade tomtpriser för 
verksamhetsområde Nord, Sågen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Tomtpriserna på Industriområde Nord (Sågen) sänks till 200 kr/kvm. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören har av Kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att ta fram 
förslag till revidering av tomtpriser på Industriområde Nord. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige dnr 122/12-02 är tomtpriserna på Industriområde Nord 
satta till 350 kr/kvm längs riksväg 23 och för övriga tomter till 300 kr/kvm exkl. 
anslutningsavgifter. 

Vid jämförelse med intilliggande kommuners tomtpriser för industri och verksamheter kan 
konstateras att priserna för Industriområde Nord ligger väl i överkant. Som exempel kan 
nämnas att Svalövs kommun tar 129 kr/kvm, Hässleholm 150 kr/kvm, Eslöv 150-230 
kr/kvm (beroende på läge), Landskrona 150-230 kr/kvm(dyrast närmast E6). 

Vid samtal med olika intressenter till kommunens tomter på Industriområde Nord har ofta 
påpekats att dessa ligger för högt i pris jämfört med andra kommuner och någon 
försäljning har inte blivit av. Priserna på Industriområde Syd ligger på 130 kr/kvm och där 
har kommunen lyckats sälja tomter under senare år. Med tanke på det goda läget längs 
Rv 23 och i jämförelse med andra kommuner torde ett rimligare pris ligga runt 200 kr/kvm. 

Förslag: Att ändra tompriset på Industriområde Nord till 200 kr/kvm. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 44  
2. Tjänsteskrivelse 2016-02-10. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/73 

§ 36 Höörs kommun behöver en hbtq-plan och 
ökad kunskap om hbtq-personer. Motion 
från Mikael Sparrhult (FP) och Brita 
Edholm (FP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Punkt 1-2 i motionen bifalls. 

2. Handlingsplan för likabehandling och hbtq-frågor antas. 

3. Punkt 3 i motionen avslås. 

Reservation mot beslutet 
Sverigedemokraterna lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 36. 

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet i Höörs kommun har den 11 februari 2015 gett in en motion med rubriken 
”Höörs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap om hbtq-personer. I motionen 
vill Folkpartiet att kommunfullmäktige ska besluta: 

1.  att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda frågan och återkomma till 
kommunfullmäktige senast på decembermötet, 

2. att ta fram ett förslag till hbtq-plan för Höörs kommun samt 

3. att se över möjligheterna till hbtq-certifiering. 

På  uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har personalchefen tillsatt en 
arbetsgrupp att utreda frågan. 

Arbetsgruppen har utarbetat en handlingsplan för 2016- 2017. 

Målet är att medvetandegöra ett sk normkritiskt tänkande och fördjupa 
kunskaperna hos våra medarbetare och politiker om diskrimineringsgrunderna och 
likabehandling. Här vill arbetsgruppen särskilt fästa uppmärksamheten på hbtq-frågan 
och fördjupa kunskaperna så att man i respektive nämnd och verksamhet bättre kan 
arbeta med mål kopplade till verksamhetens art. 

Handlingsplanen ska vara ett stöd för kommunledning, sektorer och chefer för att 
säkerställa ett normkritiskt tänkande där bland annat hbtq-perspektivet finns inkluderat 
och integrerat i organisationens ordinarie arbete. 

Alla förtroendevalda, alla chefer och ett stort antal medarbetare ska ha kunskap om 
normkritiskt tänkande i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Höörs kommun ska säkerställa att ytor såsom omklädningsrum, duschar mm anpassas så 
att den personliga integriteten bibehålles för den som önskar. 

I samband med övernattningar vid tjänsteresor skall man inte tvingas dela hotellrum med 
kollegor utan kunna behålla sin privata sfär och bokas i enkelrum. Möjligheterna till att 
hbtq-certifiera Höörs kommun har undersökt och kostnaderna för en sådan certifiering 
beräknas till 100 000 kr. Personalkontoret överlåter frågan om hbtq-certifiering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Mikael Sparrhult (L), Lars Oscarsson (S), Anna Palm (M), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Stefan Lissmark (S), Arne Gustavsson (C), Olof Asserfors (S), Björn 
Andreasson (M), Anders Magnhagen (S), Maria Boström Lambrén (S) och Erik 
Mårtensson (KD) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Rolf Streijffert (SD) yrkar i första hand på återremiss för att få uppgifter om vad beslutet 
kostar kommunen och i andra hand avslag. 

Christer Olsson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Stefan Lissmark (S) och Arne 
Gustavsson (C) Björn Andreasson (M) Anders Magnhagen (S) Maria Boström Lambrén 
(S) Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom Christer Olssons (M) förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremitteras och ett 
förslag att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet 
ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag och 
ett förslag att avslå kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar kommunfullmäktige 
om ärendet ska bifallas eller avslås och finner att ärendet bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 45  
2. Motion ”Höörs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap om hbtq-personer”, 
folkpartiet. 
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-02-25 § 23. 
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 116. 
5. Tjänsteskrivelse och handlingsplan för likabehandling och hbtq-frågor. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/9 

§ 37 Ändring av ”En introduktion till Höörs 
Kulturmiljöprogram 2012” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

En introduktion till Höörs Kulturmiljöprogram 2012 ändras så att tredje punkten under 
rubriken syften med kulturmiljöprogrammet ändras till: att vara vägledande i kommunens 
detalj- och översiktsplanarbete och vid handläggning av bygglovsärenden. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-15 att ändra lydelse i ”En introduktion till 
Höörs Kulturmiljöprogram 2012” som antogs i kommunfullmäktige 2013-04-24 så att den 
får samma lydelse som i de andra antagna programmen. Ändringen innebär att tredje 
punkten under rubriken Syften med kulturmiljöprogrammet på sidan 3 ändras till: att vara 
vägledande i kommunens detalj- och översiktsplanarbete och vid handläggning av 
bygglovsärenden. 

Övriga kulturmiljöprogram har återremitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Jill Andersson (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 49  
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-12-15 § 161. Dnr 2010/0251 
3. En introduktion till Höörs kulturmiljöprogram, reviderad 2015-12-02 
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-04-24 § 37 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/30 

§ 38 Motion, Inför medborgardialog och 
valfrihet vad gäller va-utbyggnaden, 
Vänsterpartiet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Maria Oscarsson och Olle Krabbe, Vänsterpartiet har lämnat in ”Motion, Inför 
medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att motionen ska avslås. 

Beslutsmotivering 
Motionen saknar förslag till beslut. 

Yrkanden 
Olle Krabbe (V) och Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 50 
2.Motion ”Inför medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden”, 2016-01-22 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/461 

§ 39 Bildande av gemensamt IT-bolag, XXXIT 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Höörs kommun överlämnar vården av den interna förvaltningen av it-infrastruktur, it-
applikationer och telefoniplattform till XXXIT AB från och med bolagets bildande. 

Bolaget ska bland annat: 

- förvalta och utveckla en gemensam IT - och telefoniplattform, 

- förvalta och utveckla verksamheternas IT - stöd, 

- producera, köpa, sälja och distribuera IT - tjänster till konkurrenskraftiga priser, 

- upprätthålla hög tillgänglighet, tillförlitlighet och sekretess, 

- förfoga över erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet. 

2. Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för av Höör, Hörby och Östra Göinge 
kommuner gemensamt ägt IT-bolag antas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 att anta förslag till avsiktsförklaring rörande 
bildande av kommunalt IT-bolag, XXXIT AB. 

Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner har genom en avsiktsförklaring gemensamt 
ställt sig bakom att bilda ett kommunalt IT-bolag. Av denna förklaring framgår att syftet är 
att skapa en gemensam driftsorganisation av de interna IT-verksamheterna. Bolagets 
verksamhet ska bestå i att tillsammans med ägarna förvalta och utveckla denna 
verksamhet i syfte att erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ förvaltning av 
infrastruktur, applikationer och telefoniplattform. Ägandet av bolaget ska fördelas lika 
mellan de berörda ägarkommunerna. Till bolaget överförs personal och utrustning som 
behövs för drift av kommunernas IT-verksamheter. 

Med anledning av att ägarna har arbetat fram nödvändiga handlingar föreligger nu 
förutsättningar att bilda det gemensamt ägda bolaget. Tidsplan för kommunala beslut 
rörande gemensamt ägt IT-bolag: 

                             LU/AU               KS                        KF 

Hörby                  16/3                    11/4                    25/4 

Höör                    29/2                    14/3                    30/3 

Östra Göinge        24/2                    9/3                      23/3 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Med hänsyn till justering och laga kraftträdande skulle stämma kunna hållas i slutet av 
maj (v 20 – 21). 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) och Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 56 
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-12-16 § 150. 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07 § 280. 
4. Tjänsteskrivelse från kommundirektören. 
5. Avsiktsförklaring för bildande av IT-bolag (UNIKOM AB). 
6. Ägardirektiv för XXXIT AB. 
7. Aktieägaravtal för XXXIT AB. 
8. Bolagsordning för XXXIT AB. 
9. Tjänsteskrivelse Inrättande gemensamt ägt IT-bolag, 2016-02-23. 
10. Utdrag ur kommunallagen, 3 kap. §§ 16 - 18. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/92 

§ 40 Principbeslut om hållbara byggmetoder, 
cirkulärt tänkande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för integrerad, holistisk kvalitet framtagen av 
den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William 
McDonough. Målsättningen är att skapa ett positivt avtryck istället för att begränsa sig till 
det negativa. Cradle to Cradle® har tre grundprinciper: 

Avfall = Mat 
Allt är ett näringsämne för något annat, Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp. 
Inte bara för biologiska ämnen utan även för tekniska. 

Använd den kommande solenergin 
Solen, gravitationen och geotermiken är den enda verkliga förnybara energikällorna. 
Enligt Cradle to Cradle® finns det ingen brist på energi, men vi måste ändra sättet vi 
skapar den. 

Främja mångfald 
Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för intressenter och mer hållbara 
system. Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom, 
konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras. 

Företag kan certifiera material och produkter genom organisationen Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller 
kända material, att materialen kan återvinnas, att de är säkra för hälsa och miljö samt att 
produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. 
Sociala faktorer som medarbetarnas villkor vägs också in i bedömningen. 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en 
organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än 
linjära processer som hittills har varit dominerande. 

Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-
cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska. 

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera 
utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. 
Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att 

ÅteranvändasMaterialåtervinnasEnergiutvinnas 
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(i fallande önskvärdhet) 

För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation: 

Ta bort miljöfarliga ämnen.Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta 
isär i sina beståndsdelar.Använda förnyelsebar energi till produktion och 
transporter.Återföra material enligt önskvärdhetslistan ovan.Dela, hyra eller leasa 
produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut 
produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man ”funktionen” 
snarare än produkten. 

Ett uppmärksammat projekt för att ta bort giftiga ämnen är Naturvårdsverkets projekt giftfri 
förskola. 

Yrkanden 
Olle Krabbe (V) och ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Anna Palm (M) yrkar återremiss för en konsekvensanalys, bättre ärendebeskrivning och 
en remissrunda till nämnderna och HFAB. Björn Andreasson (M), Arne Gustavsson (C), 
Rolf Streijffert (SD), Erik Mårtensson (KD), Anders Magnhagen (S) och Kenneth Kallin 
(MP) ställer sig bakom återremissyrkandet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremiteras. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras för att ge ärendet 
en bättre ärendebeskrivning samt att nämnderna och HFAB kan yttra sig i ärendet. 
Ordföranden konstaterar att förslaget om återremiss har bifallits. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 57 
2. Rapport Operation Giftfri Förskola - Åtgärdsförslag till kommuner, 
Naturskyddsföreningen. 
3. EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall, 
Miljödepartementet, Regeringskansliet. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/16 

§ 41 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Maria Oscarsson (V) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning (punkt 4). 

2. Ibb Malmgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
(punkt 5). 

3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av nya ledamöter i 
kommunfullmäktige efter Maria Oscarsson (V) och Ibb Malmgren (SD). 

4. Motion om att inrätta ett integrationsråd, får ställas och överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning (punkt 6). 

5. Motion om att införa medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden - version 
2.0, får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning (punkt 7). 

6. Övriga anmälningar läggs till handlingarna.  

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

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-17. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-14. 

3. Bostadsläget i Höörs kommun 2016 (årlig uppföljning) KSF 2016/62. 

4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
av Maria Oscarsson (V) KSF 2014/309, KSF 2015/15, KSF 2014/337 

5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige av Ibb Malmgren 
(SD) KSF 2014/309 

6. Motion om att inrätta ett integrationsråd. Motionen inlämnad 2016-03-17 av Fredrik 
Hanell (MP)  KSF 2016/156 

7. Motion om att införa medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden - version 
2.0. Motionen inlämnad 2016-03-18 av Olle Krabbe (V) KSF 2016/160 

8. Handlingsplan för giftfri förskola i Höörs kommun (BUN 2016-03-14, § 29) 
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§ 42 Ev valfrågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Linda Lindhé (V) utses till 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Maria 
Oscarsson (V). 

2. Agne Dahlkvist (V) utses till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Maria 
Oscarsson (V). 

Yrkanden 
Olle Krabbe (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Linda Lindhé (V) utses till 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Maria 
Oscarsson (V). 

2. Agne Dahlkvist (V) utses till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Maria 
Oscarsson (V). 

_____ 
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§ 43 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

_____ 
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§ 44 Mötets avslutande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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