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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 31 augusti 2016 kl 19:00–20:20

Utses att justera

Lars-Olof Andersson (C), Maria BoströmLambrén (S)

Paragrafer 85 - 100

Justeringens plats och tid
Sekreterare

Gunilla Dencker Skog
Ordförande

Anders Netterheim (M)
Justerande

Lars-Olof Andersson (C)

Maria Boström-Lambrén (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-08-31

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-07

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2016-09-30
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Beslutande

Anders Netterheim (M), ordförande
Mona Schill-Ingvarsson (S), 1:e vice ordf
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf
Anna Palm (M)
Björn Andreasson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Christer Olsson (M)
Jan Malmström (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Tom Ström (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Arne Gustavsson (C)
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)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Jill Andersson (S)
Olof Asserfors (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Olle Krabbe (V)
Camilla Kampf (M)
Erik Mårtensson (KD)
Birgitta Krüger (L)
Linda Andersson (S)
Anneli Elmelid (MP)
Anita Tarkkonen (V)
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Övriga

Olle Iding (M)
Göran Dahlgren (S)
Roger Persson (S)
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, Kommunkansli
Staffan Olofsson, Administratör
Åke Hjerpe, Hedersmedborgare, Höörs kommun, §§ 85-88
Magnus Svensson, Rektor på Ringsjöskolan, Barn- och
utbildningssektorn, §§ 85-89
Cecilia Mattsson-Jagenheim, Biträdande rektor på Ringsjöskolan,
Barn- och utbildningssektorn, §§ 85-89
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Dnr KSF 2016/20

§ 85 Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
2. Föredragningslistan fastställs med tillägget att Stefan Liljenberg (SD) ska ställa en
enkel fråga till Stefan Lissmark (S).

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 19 augusti 2016 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 24 augusti 2016.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 15 augusti 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 24 augusti 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
24 augusti 2016.

Överläggning
Stefan Liljenberg (SD) anmäler att han vill ställa en enkel fråga till Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2016-08-19
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 86 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Jessica Ashworth (M),
Kaiza Nilsson (KD), Brita Edholm (L), Mikael Nathell (SD), Marie Ferrari (S), Lena
Zetterström (MP), Agne Dahlkvist (V).
I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Jessica Ashworth (M) Camilla Kampf
(M), för Kaiza Nilsson (KD) Erik Mårtensson (KD), för Brita Edholm (L) Birgitta Krüger (L),
för Marie Ferrari (S) Linda Andersson (S), för Lena Zetterström (MP) Annelie Elmelid
(MP), för Agne Dahlkvist (V) Anita Tarkkonen (V). För Mikael Nathell (SD) saknas
ersättare.
Ordföranden konstaterar att det är 40 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Maria Boström Lambrén (S) och Lars-Olof Andersson (C) utses att justera protokollet.
2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet,
Södergatan 28, onsdagen den 7 september kl. 09.00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/328

§ 88 Informationsärende: Presentation av
Höörs kommuns nye Hedersmedborgare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Höörs kommun välkomnar Åke Hjerpe som Hedersmedborgare i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Utnämnande som Hedersmedborgare i Höörs kommun kan göras för att på ett festligt sätt
uppmuntra extraordinära insatser som gagnar ett flertal och som sätter Höörs kommun på
kartan.
Den 28 juli utnämndes Åke Hjerpe som Hedersmedborgare i Höörs kommun av
kommunalråden Stefan Lissmark och Anna Palm.
Åke Hjerpe deltog i kommunfullmäktiges sammanträde och tog emot ett diplom som visar
att han blivit utnämnd som Hedersmedborgare i Höörs kommun.

Beslutsunderlag
IMG_2442.JPG (bild från utnämningen)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 89 Informationsärende: Idrottsakademi på
Ringsjöskolan i samarbete med Malmö FF
- kombinera sport och studier
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rektor Mats Svensson och biträdande rektor Cecilia Mattsson-Jagenheim från
Ringsjöskolan var på kommunfullmäktiges sammanträde och informerade om
Idrottsakademi i samarbete med Malmö FF.
Ringsjöskolan är från och med läsåret 2015-2016 en idrottsakademi i samarbete med
Malmö FF. Detta första år hade de fotboll på schemat för 24 elever i årskurs 7. Läsåret
2016/17 startade ytterligare en idrottsklass med fotbollsinriktning för årskurs 7 och
eventuellt kommer fler sporter att knytas till Idrottsakademin.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/160

§ 90 Motion: Inför medborgardialog och
valfrihet vad gäller va-utbyggnaden version 2.0
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Magnus Marvéus (L) och Olle Krabbe (V) anmäler att de avser att lämna en skriftlig
reservation, bilaga § 90.

Ärendebeskrivning
Olle Krabbe, Vänsterpartiet har lämnat in ”Motion Inför medborgardialog och valfrihet vad
gäller va-utbyggnaden - version 2.0”. Motionen innehåller ett förslag till alternativ till
kommunalt vatten och avlopp.
Beslutsmotivering
Kommunen har redan tidigare beslutat inriktning för VA-utvecklingen.
Yrkanden
Olle Krabbe (V) föreslår att motionen bifalls. Magnus Marvéus (L) ställer sig bakom Olle
Krabbes (V) förslag.
Stefan Lissmark (S) Camilla Källström (M) och Kenneth Kallin (MP) ställer sig bakom
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen att avslå motionen
och ett förslag från Olle Krabbe (V) att bifalla motionen.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag avslås eller bifalls
och finner att kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen bifalls.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej = Bifall till Olle Krabbes (V) yrkande om att bifalla motionen.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 34 ledamöter röstar
Justerande

Utdragsbestyrkande
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JA, 5 ledamöter röstar NEJ och en ledamot avstår från att rösta vilket medför att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut vilket innebär
att motionen avslås.
Följande ledamöter röstar JA: Anna Palm (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Camilla Kampf (M),
Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson
(C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson (C), Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg
(SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson
(SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Susanne Asserfors (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), Kenneth Kallin
(MP), Ellinor Dahlgren (S), Mona Schill Ingvarsson (S) och Anders Netterheim (M).
Följande ledamöter röstar NEJ: Birgitta Krüger (L), Magnus Marvéus (L), Mikael Sparrhult
(L), Olle Krabbe (V) och Anita Tarkkonen (V).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Annelie Elmelid (MP).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS § 162).
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-03-30 § 41.
3. ”Motion Inför medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden - version 2.0”,
daterad 2016-03-15.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/287

§ 91 Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kulturmiljöprogram för Tjörnarp antas.

Ärendebeskrivning
Efter att Kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringen av Tjörnarp har
varit ute på samråd och är färdig att antas av kommunfullmäktige.
Äldre bebyggelse bidrar till att skapa en variationsrik och spännande miljö. De historiska
inslagen behövs för att ge såväl stad som landsbygd identitet och historisk förankring.
Nyare bebyggelsemiljöer kan vara mer svårgripbara, men är värdefulla genom sin
ursprunglighet. Det är viktigt att komma ihåg att de byggnader som uppförs i dag utgör
morgondagens kulturmiljöer. Vissa byggnader och miljöer är särskilt värdefulla ur
kulturhistorisk synpunkt. De är skyddade mot förvanskning enligt Plan- och bygglagen
(kap 8:13 i nya PBL). I kulturmiljöprogrammet pekas särskilt värdefulla byggnader och
sammanhängande kulturmiljöer ut och det kulturhistoriska värdet beskrivs.
Programmet ska utgöra grund för att bevara, vårda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla
miljöer inom Höörs kommun.
Ärendets handläggning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 att återremittera kulturmiljöprogram 2014 Tjörnarp för att åtgärda följande:
att tredje punkten i syftena för vad programmen ska vara till för lyfts ut och ändras till
följande: att utgöra underlag för i kommunen berörda nämnder att i sina planer, liksom i
löpande handläggning beakta vad som lyfts fram i föreliggande kulturmiljöprogram för N
Rörum och Tjörnarp, samt att avsnitten riktlinjer för bebyggelsen i N Rörum (s. 48) och
generella riktlinjer och rekommendationer för bebyggelsen i Tjörnarp på (s. 110) tas bort
ur programmen.
Efter att ärendet åter hanterats av Miljö- och byggnadsnämnden samt av kultur- och
fritidsnämnden föredrog samhällsbyggnadschefen ärendet i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-06-27.
Samhällsbyggnadschefen berättade att planen klargör vilka bevarandevärden som finns.
En sådan plan brukar inte förhindra utan istället inspirera till utveckling. Miljö- och
byggnadssektorn anser att remissen inte till sin helhet kan verkställas med de
övergripande målen och den instruktion kommunfullmäktige gav inför utvecklingen av
kulturmiljöprogrammen (vara vägledande). Om en byggnad har ett bevarandevärde och
det finns motstående intressen, som t.ex. att det är för dyrt att bevaras, får intressena
vägas mot varandra.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15 § 155:
Generella riktlinjer och rekommendationer (s. 110) ska kompletteras med texten; Dessa
riktlinjer ska tolkas på ett sätt som också beaktar och väger in behov av förnyelse och
förändring av fastigheter och verksamheter.
Kulturmiljöprogramet har reviderats i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS § 155).
2. Utdrag.doc (Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-28 § 116)
3. Sidor från Justerat protokoll MBN 2016-04-12 § 42.
4. 10-0251-35-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende#1; tjänsteskrivelse av
bygglovsarkitekt.
5. Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN §45).
6. Kultur- och fritidsnämndens svar på Kommunfullmäktiges återremiss angående
Kulturmiljöprogram 2014 för Tjörnarp (Dnr KSF 2015/287) och Norra Rörum (Dnr KSF
2015/288).
7. Kulturmiljöprogram Tjörnarp reviderat 16-08-24.pdf

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/47

§ 92 Äskande av medel från barn- och
utbildningsnämnden ang. inventarier i nya
lokaler, säkerhetsskåp samt IT-moduler
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden beviljas att omdisponera medel motsvarande 1 290 000
kronor inom tilldelad investeringsram för 2016 för att tillgodose akut uppkomna behov till
följd av elevökning, ökad efterfrågan på förskoleplatser, säkerhetsskåp för att minimera
stöldrisker av IT-utrustning samt ersättning av datorprogramvara som inte längre
uppgraderas av leverantör.
Behoven omfattar totalt 1 290 000 kr fördelat på:
- Möbler till paviljonger för grundskola/fritidshem samt förskola i Sätofta samt gymnasiets
språkintroduktion inom vuxenutbildningen, 490 000 kronor.
- Säkerhetsskåp för digital utrustning i F-6 skolor och förskolor, 550 000 kronor
- Ersättning av datorprogramvara för köhantering, scheman, placeringar mm inom
förskolan och fritidshemmen, 250 000 kronor.
Medel i tilldelad ram omfördelas från följande projekt:
1. Projekt 9211, Gemensam utemiljö Enebacken, med 237 000 kronor.
2. Projekt 9308, It-investering skola, med 953 000 kronor.
3. Projekt 9305, Inventarier Ringsjöskolan, med 100 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden begärde ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på
925 000 kronor under 2016 för att införskaffa inventarier till moduler enligt § 37 barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-14.
Ställningstagande från ekonomichefen
Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2016 i projektnummer 9001 beslutat att
avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska
medel och själva få bära kapitalkostnaderna.
Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran förutom att
vuxenutbildningens behov har lösts sedan beslutet blev fattat. Då kvarstår behov för
förskoleområde Syd, Krokodilen, motsvarande 250 000 kronor och Sätofta skolområde
motsvarande 240 000 kronor. Totalt uppgår då investeringsbehovet till 490 000 kronor.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-07 återremitterades ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för att kontrollera om barn- och utbildningsnämndens eget
budgetanslag är uttömt.
------Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-06-20 § 91 beslutat
utifrån sektorschef Lisbeth Bonthrons nedan tjänsteskrivelse med lydelse som beskriver
nämndens behov av investeringsmedel under 2016. En mindre justering har gjorts från
ursprungsförslaget.
-----Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20:
Begäran om extra investeringsanslag har behandlats av Kommunstyrelsen, ärende KSF
2016/192 och KSF 2016/193 med avslag. Ärende KSF2016/47 har återremitterats till
BUN. Totalt omfattar de tre investeringsbehoven 1 290 000 kronor. Barn- och
utbildningsnämnden bedömer att de investeringar som begäran omfattar är av den art att
de måste verkställas under innevarande år. Omfördelningar inom tilldelad budgetram för
investeringar har analyserats. Förslag på omdisponeringar utgörs av följande
tillkommande projekt:
Möbler till paviljonger för grundskola/fritidshem samt förskola i Sätofta samt gymnasiets
språkintroduktion inom vuxenutbildningen, 490 000 kronor.
Säkerhetsskåp för digital utrustning i F-6 skolor och förskolor, 550 000 kronor
Ersättning av datorprogramvara för köhantering, scheman, placeringar mm inom förskolan
och fritidshemmen, 250 000 kronor.
Medel i tilldelad ram 2016 omfördelas från följande projekt:
Projekt 9211, Gemensam utemiljö Enebacken, med 237 000 kronor (beslutad budgetram
496 000 kronor)
Projekt 9308, It-investering skola, med 953 000 kronor (beslutad budgetram 5 100 000
kronor)Projekt 9305,
Inventarier Ringsjöskolan, med 100 000 kronor (beslutad budgetram 1 000 000 kronor)
Konsekvensbeskrivning:
Färdigställande av projektering som sker gemensamt med teknisk sektor avseende
utemiljön vid Enebackeskolan skjuts framåt i tiden.
Tidplanen för den av BUN fastställda IKT-planen med införande av digitala lärplattor och
läromedel förskjuts framåt i tiden.
Ringsjöskolan får avstå 100 000 kronor som avser utbyte av sliten utrustning och
klassrumsmöbler.
Yrkanden
Björn Andreasson (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS § 142).
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07 KS §126).
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07 KS §127).
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07 KS §129).
5. Remissvar tilläggsäskande investeringsbudget, inredning nya lokaler. Tjänsteskrivelse
från ekonomichefen 2016-05-17.
6. Skrivelse äskande investering Marie N plus egen komplettering.docx
7. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20 (Direktjustering)
(2016-06-20 BUN §91).8.
8. BUN investeringsbudget beslut BUN 2016-06-20.
9. BUN investeringsbudget 2016 omdisponering.
10. Tjänsteskrivelse investeringsreserven reviderad 2016.
11. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 (2016-05-23 KSAU
§161).
12. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden (2016-03-14 BUN §37). BUN
2016/26
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/329

§ 93 Ramjustering som konsekvens av
organiserad överflyttning av
boendekoordinator till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kvarvarande budget för boendekoordinatorn flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialchefen och integrationskoordinatorn föreslår i tjänsteskrivelse att kvarvarande
budget för boendekoordinatorn flyttas från sociala sektorn till integration- och
arbetsmarknadsenheten.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS § 149).
2. Tjänsteskrivelse från socialchefen och integrationskoordinatorn, daterad 2016-06-14.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2016/310

§ 94 Flaggreglemente Höörs kommun och
införande av kommunala flaggdagar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Flaggreglemente för Höörs kommun fastställs.

Ärendebeskrivning
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande
och till att visa det kommunala engagemanget. Höörs kommun har i egenskap av offentlig
organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland
annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen.
Flaggreglementet reglerar offentlig flaggning i allmänhet och flaggning för de tre officiella
flaggplatserna i synnerhet. De officiella flaggstängerna finns vid kommunhuset, nya torg
och polishuset. Flaggreglementet anger att det är gatu- och parkenheten som sköter
merparten av flaggningen och att det är serviceenheten som sköter övrig flaggning.
Flaggreglementet har reviderats efter kommunstyrelsens arbetsutskott och efter
kommunstyrelsens möte.
Yrkanden
Anna Palm (M), Björn Andreasson (M), Mikael Sparrhult (L), Fredrik Hanell (MP), Anders
Magnhagen (S) och Arne Gustavsson (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Stefan Liljenberg (SD) föreslår avslag på förslaget att prideflaggan ska hissas i Höörs
kommun.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen och ett
förslag från Stefan Liljenberg (SD) om avslag på att prideflaggan ska hissas i Höörs
kommun .
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag eller Stefan
Liljenbergs (SD) förslag bifalls och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS § 161).
2. Flaggreglemente 2016-06-28 (reviderat efter kommunstyrelsen).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-31

19 (25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2015/522

§ 95 Anmälan: Ekonomisk månadsuppföljning
maj 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetsamordnaren redogör för maj månads uppföljning 2016.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §148).
Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2016.
Budgettillskott 2016.xlsx
Badet - månadsuppföljning till KS 2016-08-15.pdf

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-31
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Dnr KSF 2016/16

§ 96 Anmälningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kurt Johansson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden (punkt 6).
2. Marie Ferrari (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden (punkt 7).
3. Janette Skogshus (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i barn-och
utbildningsnämnden och ledamot i Höörs fastighets AB (punkt 8).
4. Mariane Sörensen (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
(punkt 9).
5. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Mariane Sörensen (S).
6. Liselotte Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden
(punkt 10).
7. Övriga anmälningar läggs till handlingarna.
Ordföranden tackar de avgående ledamöterna och ersättarna för sina insatser inom
ramen för sina uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-22
2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15
3. Avtal undertecknat 2016-07-05, gällande ansvarsfördelning och utveckling avseende
hälso- och sjukvården i Skåne, KSF 2016/111
4. Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, laglighetsprövning enligt kommunallagen;
fråga om prövningstillstånd. KSF 2013/338
5. Länsstyrelsens protokoll (2016-06-28) Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
KSF 2014/309
6. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden av
Kurt Johansson (S), KSF 2015/12
7. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden av
Marie Ferrari (S), KSF 2015/12
8. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och
som ledamot i Höörs Fastighets AB av Janette Skogshus (S), KSF 2015/13, KSF
2015/126
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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9. mail.msg. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige av
Mariane Sörensen (S), KSF 2014/309
10. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden av Liselotte
Eriksson (S), KSF 2015/11
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2016/252

§ 97 Fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fredrik Jönsson (SD) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. KSF 2015/13
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att Fredrik Jönsson (SD) utses till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden. Platsen är vakant.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KSF 2016/433

§ 98 Enkel fråga angående tiggeri och
tillämplingen av den lokala
ordningsstadgan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Frågan får ställas.

Ärendebeskrivning
Stefan Liljenberg (SD) ställer en enkel fråga gällande tiggeri till Stefan Lissmark (S).
Stefan Lissmark (S) besvarade frågan.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 99 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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§ 100

Mötets avslutande

Beslut
Ordförande förklarar mötet avslutat.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

