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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 25 maj 2016 kl 19:00–20:50 
  
  

  
Utses att justera Christer Olsson (M) Anders Magnhagen (S) Paragrafer 61 - 73 
  
Justeringens plats och tid kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 1 juni kl. 09.00.   
  
Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Mona Schill-Ingvarsson (S) 
  
Justerande  
 Christer Olsson (M) Anders Magnhagen (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-05-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-06-02 Datum då anslaget tas ned 2016-06-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Beslutande Mona Schill-Ingvarsson (S), 1:e vice ordf 
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf 
Björn Andreasson (M) 
Camilla Källström (M) 
Johan Svahnberg (M) 
Christer Olsson (M) 
Jan Malmström (M) 
Jessica Ashworth (M) 
Lars-Håkan Persson (M) 
Tom Ström (M) 
Kaiza Nilsson (KD) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Hanna Ershytt (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) 
Susanne Asserfors (S) 
Anders Magnhagen (S) 
Maria Boström-Lambrén (S) 
Jill Andersson (S) 
Lars Oscarsson (S) 
Fredrik Hanell (MP) 
Maria Truedsson (MP) 
Kenneth Kallin (MP) 
Lena Zetterström (MP) 
Olle Krabbe (V) 
Agne Dahlqvist (V) 
Camilla Kampf (M) 
Olle Iding (M) 
Ola Kollén (C) 
Linda Andersson (S) 
Göran Dahlgren (S) 
Roger Persson (S) 
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Övriga Birgitta Krüger (L) 
Anita Tarkkonen (V) 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, Kommunkansli 
Staffan Olofsson, Administratör 
Richard Nilsson, Vattenhandläggare, Ringsjöns vattenråd 
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Dnr KSF 2016/20 

§ 61 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 13 maj 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 18 maj 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 9 maj 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 18 maj 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 
18 maj 2016. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-04-14 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Anna Palm (M), Arne 
Gustavsson (C), Mikael Nathell (SD), Stefan Lissmark (S), Marie Ferrari (S), Olof 
Asserfors (S), Anders Netterheim (M). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Anna Palm (M) Olle Iding (M), för Arne 
Gustavsson (C) Ola Kollén (C), för Stefan Lissmark (S) Linda Andersson (S), för Marie 
Ferrari (S) Göran Dahlgren (S), för Olof Asserfors (S) Roger Persson (S), för Anders 
Netterheim (M) Camilla Kampf (M). För Mikael Nathell (SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det finns 40 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anders Magnhagen (S) och Christer Olsson (M) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, onsdagen den 1 juni kl. 09.00.     

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Information från Ringsjöns vattenråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Hänt i Ringsjön - Richard Nilsson, vattenrådssekreterare och projektledare för 
restaureringen av Ringsjön kommer till kommunfullmäktige och berättar om arbetet i 
Ringsjöns vattenråd i allmänhet och om trålningarna i Ringsjön i synnerhet. 

Mer information om Ringsjöns Vattenråd hittar du på http://www.ringsjon.se/ 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/184 

§ 65 Överenskommelse Byggstart av 
höghastighetsjärnvägen i Skåne 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Höörs kommun ska delta i överenskommelsen med Region Skåne om byggstart av 
höghastighetsbanan i Skåne under förutsättning att en särskild överenskommelse träffas 
om att den södra stambanan ska byggas ut så att den får fyra spår. 

2. Stefan Lissmark (S) uppdras att underteckna överenskommelsen med Region Skåne. 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne vill bana väg för en snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne. För 
att visa Sverigeförhandlingen att Skåne är redo vill regionen gärna se en 
överenskommelse med kommuner med stationsorter på höghastighetsbanan och 
kommuner som höghastighetsbanan förväntas gå igenom. Överenskommelsen är tänkt 
att undertecknas av dessa aktörer och adresseras till Sverigeförhandlingen. 

Yrkanden 
Rolf Streijffert (SD) föreslår att kommunstyrelsens förslag avslås. Avslagsyrkandet biträds 
av Magnus Marvéus (L). 

Fredrik Hanell (MP) och Christer Olsson (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett 
avslagsyrkande från Rolf Streijffert (SD). 

Därefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag eller Rolf 
Streijfferts (SD) avslagsförslag bifalls. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens 
förslag bifalls. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

Ja = Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej = Bifall till Rolf Streijfferts (SD) avslagsförslag. 

Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 30 ledamöter röstar JA 
och 10 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Följande ledamöter röstar JA: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth 
(M), Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Kaiza Nilsson (KD), Lars-Olof Andersson 
(C), Hanna Ershytt (C), Ola Kollén (C), Linda Andersson (S), Susanne Asserfors (S), 
Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren (S), Jill Andersson 
(S), Roger Persson (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), 
Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), Olle Krabbe (V), Agne Dahlqvist (V), Mona 
Schill-Ingvarsson (S), Ellinor Dahlgren (S), Camilla Kampf (M). 

Följande ledamöter röstar NEJ: 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). 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-09 § 95 
2. Mail från Region Skåne, Stina Nilsson, projektledare för Sverigeförhandlingen. 
3. Utkast 2016-05-04 
4. Svar (mail) från Stefan Lissmark till Stina Nilsson ang. förbättrat förslag på skrivning, 
2016-04-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/277 

§ 66 Revidering av biblioteksplan för Höörs 
kommun 2016 - 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Biblioteksplan för Höörs kommun 2016 - 2020 antas. 

2. Finansiering av planens genomförande hanteras inom ramen för budgetarbetet för 
2017 och VEP 2018 och 2019. 

3. Uppföljning av relevanta delar av biblioteksplanen sker i kultur- och fritidsnämndens 
årliga verksamhetsberättelse. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 § 113 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden 
att revidera biblioteksplan för antagande kommunfullmäktige senast i maj 2016. 
Revideringsarbetet har pågått inom biblioteksverksamheten med en arbetsgrupp 
bestående av representanter från Höörs bibliotek, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, rektorsgruppen, lärarna och förskolecheferna. 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår båda att godkänna 
den reviderade biblioteksplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP), Hanna Ershytt (C) och Björn Andreasson (M) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag. 

Hanna Ershytt (C) föreslår att uppföljning av relevanta delar av biblioteksplanen sker i 
kultur- och fritidsnämndens årliga verksamhetsberättelse. Jill Andersson (S) och Björn 
Andreasson (M) ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett 
tilläggsförslag från Hanna Ershytt (C). Ordföranden frågar kommunfullmäktige om 
förslagen kan bifallas och finner att förslagen bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-09 § 101  
2. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-03-22 § 44. KFN 2015/110 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 35. BUN 2016/92 
4. Följebrev från bibliotekschef Elisabeth Hallberg 2016-02-16 
5. Biblioteksplan Höörs kommun 2016 - 2020 
6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-28 § 113. 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/187 

§ 67 Jämställdhetsplan  för Höörs kommun 
2016-2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Jämställdhetsplanen för 2016-2018 antas. 

2. Höörs kommun ska utifrån Diskrimineringslagens grunder under 2018 upprätta en Plan 
för Likabehandling, Jämställdhet och Mångfald vilken tillgodoser 
diskrimineringslagens krav på skriftlig plan gällande diskrimineringsgrunden kön samt 
kravet på att arbetsgivaren även ska bedriva ett främjande arbete för grunderna etnisk 
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, och även vidta åtgärder för att 
motverka diskriminering pga funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

3. Uppföljning av relevanta delar av jämnställdhetsplanen ska ske i den årliga 
personalredovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet, oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning. Arbetsgivaren ska dessutom vidta åtgärder för att förebygga och 
förhindra sexuella trakasserier. 

Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter ger inte bara de anställda en god 
arbetsmiljö fri från diskriminering, utan kan också bidra till andra positiva effekter för 
verksamheten. 

För att öka jämställdheten i arbetslivet ska alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda 
upprätta en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja 
lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. 

Personalavdelningen har enligt uppdrag kartlagt organisationens upplevelse av nuläget 
och följt upp tidigare beslutad jämställdhetsplan i samverkan med fackliga organisationer 
och utvalda arbetsgivarrepresentanter. 

Arbetsgruppen har tillsammans utarbetat en plan för jämställdhetarbetet i Höörs kommun 
för perioden 2016-2018. 

Yrkanden 
Susanne Asserfors (S) och Rolf Streijffert (SD) och Hanna Ershytt (C) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag. 

Hanna Ershytt (C) föreslår en tredje beslutssats: att uppföljning av relevanta delar av 
jämnställdhetsplanen sker i den årliga personalredovisningen. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett 
tilläggsförslag från Hanna Ershytt (C). Ordföranden frågar kommunfullmäktige om 
förslagen kan bifallas och finner att förslagen bifalls. 

Beslutsunderlag 
1.  Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-09 § 102 
2. Tjänsteskrivelse Camilla Lindhe, 2016-03-29 
3. Jämställdhetsplan för Höörs kommun 2016 - 2018, reviderad efter ksau 2016-04-26 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/29 

§ 68 Fråga om möjlighet att behålla 
vårdnadsbidrag i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Det finns inte laglig möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun. 

2. Beslutet och kanslichefens tjänsteskrivelse översänds till barn- och 
utbildningsnämnden som svar på fråga om vårdnadsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag upphävdes genom SFS 2015:757. 

Barn- och utbildningsnämnden har begärt att kommunfullmäktige ska undersöka 
möjligheterna att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun. Kanslichefen har av 
kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att bereda frågan. 

Regeringen har tagit upp frågan om den kommunala kompetensen i sin proposition 
2014/15:147, Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Regeringen konstaterar att 
lagförslaget inskränker den kommunala kompetensen så att det inte längre är möjligt för 
en kommun att ha ett kommunalt vårdnadsbidrag. Svaret på frågan är därför att det inte 
finns möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun. 

Utdrag ur Regeringens proposition 2014/15:147, sid 28-29: 

”Kommunal kompetens och kommunal självstyrelse 

Vid införandet av möjligheten för kommuner att utge ett kommunalt vårdnadsbidrag den 1 
juli 2008 innebar detta en utvidgning av den kommunala kompetensen. Förslaget att 
avskaffa bidraget utgör en återgång till den situation som rådde innan införandet av lagen, 
dvs. att den utvigning av den kommunala kompetensen som lagen (2008:307) om 
kommunalt vårdnadsbidrag innebär nu tas bort. Förslaget får som konsekvens att 
kommunerna inte längre kommer att kunna välja om de ska erbjuda sina invånare 
möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag eller inte. 

Ett syfte med förslaget är att förstärka jämställdheten avseende dels ekonomisk 
jämställdhet med lika möjligheter till förvärvsarbete och egenförsörjning och dels en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. På så sätt bidrar förslaget till att 
uppfylla de nationellt beslutade jämställdhetsmålen och att utveckla jämställdhetspolitiken 
inom samtliga sektorer. Ett annat syfte med förslaget är att bidra till en ökning av 
arbetskraftdeltagandet för föräldrar som har svag anknytning till arbetsmarknaden. När 
även andra hinder finns för arbetskraftsdeltagande kan vårdnadsbidraget förstärka 
inlåsningseffekter och därmed försena insatser som kan föra gruppen närmare 
arbetsmarknaden. Ett avskaffande av det kommunala vårdnadsbidraget bidrar till att nå 
dessa målsättningar. Sammantaget bedöms intresset av förstärkt jämställdhet och ökat 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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arbetskraftsdeltagande väga över den inskränkning som förslaget innebär för den 
kommunala självstyrelsen. Inskränkningen bedöms således vara proportionerlig i 
förhållande till syftet med förslaget.” 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-09 § 107 
2. Tjänsteskrivelse Gunilla Dencker Skog 2016-04-14 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-03-14 § 52 
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 47 
5. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-12-21 § 196, BUN 2015/319 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/226 

§ 69 Förhyrning av parkering för personal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunanställda i kommunhuset erbjuds i mån av plats att hyra sin egen parkeringsplats 
till en månadskostnad om 200 kronor genom löneavdrag. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Fastighets AB har anlagt en ny parkeringsplats vid kommunhuset med ett sjuttiotal 
platser. Den nya parkeringsplatsen är inom kort klar att användas. Parkeringsplatsen har 
försetts med laddningsstationer för elbilar och motorvärmare till ett antal fordon. Närmast 
kommunhuset kommer poolbilar och tjänstefordon att placeras. Övriga platser är främst 
tänkt att användas som personalparkering. Trots de nya parkeringsplatserna och 
omstruktureringen av parkeringsplatsen norr om kommunhuset kommer det finnas 
tillfällen när det uppstår parkeringsbrist. För att garantera anställda i kommunhuset en 
parkeringsplats föreslås att personalen erbjuds att hyra sin egen reserverade och 
numrerade plats till en månadshyra om 200 kronor genom löneavdrag. Inledningsvis 
kommer 20 platser att erbjudas på detta sätt. Administration av parkeringsplatser och 
löneavdrag sker inom förvaltningen. Då kommunen på allmänna parkeringsplatser inte är 
belagda med avgifter kommer inte heller möjligheten att hyra sin egen parkeringsplats 
beskattas som löneförmån enligt Skatteverket. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-09 § 110 
2. Tjänsteskrivelse om tjänsteparkering från samhällsbyggnadschefen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/16 

§ 70 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

2. Motion avseende överenskommelse mellan asylsökande och boende, överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. (punkt 4) 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-27. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-09. 

3. Länsstyrelsens protokoll (2016-04-18) Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige. KSF 2014/309. 

4. Motion avseende överenskommelse mellan asylsökande och boende. Motionen 
inlämnad 2016-04-26 av Kaiza Nilsson (KD), Erik Mårtensson (KD) och Margareta 
Johansson (KD). KSF 2016/245 

5. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025. KSF 2016/166 

Överläggning 
Kaiza Nilsson (KD) yttrar sig över motionen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-25  18 (20) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2016/252 

§ 71 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette 
Bächi (MP). KSF 2015/12 

2. Johan Magnusson (MP) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Lisbeth 
Adelmyr (MP). KSF 2015/12 

3. Maria Truedsson (MP) utses till nämndeman i Lunds tingsrätt efter Anette Bächi (MP). 
KSF 2014/323 

4. Robert Nilsson (SD) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. KSF 2015/15 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Lisbeth Adelmyr (MP) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Anette 
Bächi (MP). 

2. Johan Magnusson (MP) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Lisbeth 
Adelmyr (MP). 

3. Maria Truedsson (MP) utses till nämndeman i Lunds tingsrätt efter Anette Bächi (MP). 

  

Stefan Liljenberg (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Robert Nilsson (SD) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-25  19 (20) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 72 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-25  20 (20) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 73 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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