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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 28 september 2016 kl 19:00–19:45 
  
  
  

  
Utses att justera Anna Palm (M), Stefan Lissmark (S) Paragrafer 101 - 116 
  
Justeringens plats och tid kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 5 oktober kl 16.30. 
  
Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Anders Netterheim (M) 
  
Justerande  
 Anna Palm (M)                             Stefan Lissmark (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-28 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
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) 
Camilla Källström (M) 
Johan Svahnberg (M) 
Jessica Ashworth (M) 
Lars-Håkan Persson (M) 
Tom Ström (M) 
Kaiza Nilsson (KD) 
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) 
Lena Zetterström (MP) 
Olle Krabbe (V) 
Agne Dahlqvist (V) 
Camilla Kampf (M) 
Olle Iding (M) 
Thomas Hulth (S) 
Linda Andersson (S) 
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Övriga Erik Mårtensson (KD) 
Göran Dahlgren (S) 
Marianne Ragntoft (S) 
Roger Persson (S) 
Anita Tarkkonen (V) 
Linda Björnman (V) 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, Kommunkansli 
Staffan Olofsson, Administratör 
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Dnr KSF 2016/20 

§ 101 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 september 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 21 september 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 12 september 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 21 
september 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 
21 september 2016. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-09-15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Christer Olsson (M), Jan 
Malmström (M), Brita Edholm (L), Mikael Nathell (SD), Marie Ferrari (S) och Mona Schill 
Ingvarsson (S). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Christer Olsson (M) Olle Iding (M), för 
Jan Malmström (M) Camilla Kampf (M), för Marie Ferrari (S) Thomas Hult (S) och för 
Mona Schill Ingvarsson (S) Linda Andersson (S). För Brita Edholm (L) och Mikael Nathell 
(SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det finns 39 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S) utses att justera protokollet. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, fredagen den 30 
september k.l 15.30. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/333 

§ 104 Fastställande av huvudmannaavtal för 
Ringsjöns Vattenråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Huvudmannaavtalet för Ringsjöns vattenråd jämte bilagor fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Ringsjöns Vattenråd är ett samarbetsorgan som bildades i början av 1980-talet i form av 
Ringsjökommittén och ombildades till den nuvarande organisationen Ringsjöns Vattenråd 
2007. 

Vattenrådet verkar för att skapa sig ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom 
Ringsjöns tillrinningsområde, inklusive grundvatten, och bidrar till vattenförvaltningen 
genom att på ett tidigt stadium delta i förberedelser och diskussioner om hur 
vattenresurserna ska hanteras, i samverkan och samråd med berörda myndigheter. 

Vidare övervakar vattenrådet sjöns tillstånd (samordnad recipientkontroll) samt verkar för 
en god vattenvård och minskningen av övergödningen inom vattenrådet 
verksamhetsområde. Vattenrådet erbjuder en plattform där alla frågeställningar rörande 
vattnet kan tas upp och hanteras samt verkar för en lokal förankring och ett 
underifrånperspektiv. 

Vattenrådet verkar för att vatten inom verksamhetsområdet minst når och upprätthåller 
god status, enligt vattenförvaltningens definition. 

Ringsjöns Vattenråd finansieras gemensamt av Höörs, Hörby och Eslövs kommuner, 
samt Sydvatten AB. De två förstnämnda organisationerna bidrar med vardera 40 % och 
de två sistnämnda med vardera 10 %. All administration inkl. ekonomisk redovisning 
sköts av Höörs kommun. Huvudmannaavtalet reglerar detta förhållande. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §171).doc 
2. Tjänsteskrivelse Håkan Bergknut, 2016-06-16  
3. Förslag till Huvudmannaavtal R-VR (rev).pdf 
4. Avtal recipientkontroll Rönne Ringsjön.pdf 
5. Huvudavtal recipientkontroll 2016-2018.pdf 
6. Målsättningar, rätt version.pdf 
7. Protokoll för huvudmannamöte Ringsjöns Vattenråd 2016-06-16.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/288 

§ 105 Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum antas. 

Ärendebeskrivning 
Efter att Kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande 
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Norra 
Rörum har varit ute på samråd och är nu färdiga för att lämnas vidare till 
kommunstyrelsen för antagande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 att återremittera kulturmiljöprogram 2014 -
 Norra Rörum till miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-15 att godkänna ändringarna i 
Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta programmet. 

KS au  2016-04-25 har återremitterat till MBN. 

Efter att ärendet åter hanterats av Miljö- och byggnadsnämnden samt av kultur- och 
fritidsnämnden föredrog samhällsbyggnadschefen ärendet i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-06-27. 

Samhällsbyggnadschefen har därefter tydliggjort 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. 

Kommunstyrelsen beslutade att generella riktlinjer och rekommendationer (s. 48) 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. 

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

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §172).doc 
2. Sidor från Justerat protokoll MBN 2015-12-15 § 161.pdf 
3. Utdrag.doc (Kommunfullmäktige 2015-10-28 §117) 
4. Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum reviderad 2016-09-13.pdf (KFN 2014/133) 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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5. 10-0251-35-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende#1.docx (Miljö- och 
byggnadsnämndens svar på kommunfullmäktiges återremiss 2016-04-12 § 42)  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2009/149 

§ 106 Prövning av översiktsplanens aktualitet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Gällande översiktsplan är aktuell i enlighet med tjänsteskrivelsen. Pågående arbete med 
ny översiktsplan ska fortsätta så att kommunen kan anta en aktuell plan. 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (plan- och 
bygglagen, PBL, 3 kap 1-2 §§). Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste 
dokument när det gäller framtidsbilder och utvecklingsstrategier i ett regionalt perspektiv. 

Yrkanden 
Kenneth Kallin (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §173).doc 
2. Tjänsteskrivelse beslut aktualitetsprövning.docx 
3. Tjänsteskrivelse.docx 
4. Redogörelse för statliga och mellankommunala intressen för Höörs 
kommun(4798570)_TMP.pdf 
5. DOC280912.pdf 
6. Strategier i ÖP 2002.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/387 

§ 107 Tomtpris för bostadstomter, delområde 
Kvarnbäck Etapp II A. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Tomtpris för bostadstomter på Höör Väster, Etapp II A fastställs, enligt tidigare beslut med 
tillägget lägst fastställt pris eller högstbjudande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-27 § 65 att fastställa tomtpris för bostadstomter 
på Höör Väster, etapp I inom delområde Kvarnbäck. Detta pris, vilket exempelvis uppgår 
till 460 000 kr, (exklusive VA-avgifter), för en tomt på 1 000 kvm, är tillämpligt även för 
nästa etapp som benämns Etapp II A. 

Då det varit ganska stort intresse för tomterna i denna etapp, behöver det till någon form 
av instrument för att hantera hur och till vem som försäljningen ska ske till. Det finns olika 
alternativ att använda sig av, men vi bedömer att ett tillägg till tidigare beslut, om att sälja 
till lägst fastställt pris eller högstbjudande hade varit det enklaste och smidigaste sättet 
att lösa ett eventuellt problem med flera intressenter på samma tomt. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §177).doc 
2. Till KS Tomtpris.docx (tjänsteskrivelse från Lars Frostemark) 
3. DOC160816.pdf (Protokollsutdrag från KF 2008-08-27, § 65) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/311 

§ 108 Representationsreglemente Höörs 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Representationsreglementet fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-24 § 176 att uppdra åt 
kommundirektören att upprätta ett förslag till representationsreglement. Reglementet har 
utarbetats av ledningsgruppen. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §178).doc 
2. Representationsreglemente.pptx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/321 

§ 109 Inträde i kommunförbundet 
Sydarkivera 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Höörs kommun inträder i kommunalförbundet Sydarkivera fr.o.m. 2017-01-01, 

2. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor, 

3. Kommunstyrelsens 1 vice ordförande Anna Palm (M) utses till ledamot och 
kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark (S) utses till ersättare till 
förbundsfullmäktige. 

4. Anslutningsavgiften är 63 880 kr och medlemsavgiften är 27 kr per medborgare/år 
vilket hanteras i budgetarbetet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är varje kommun ansvarig för att långsiktigt bevara 
allmänna handlingar som inkommer och upprättas, både analogt och digitalt. Eftersom 
alltmer information upprättas, inkommer och lagras digitalt samt då större delen av 
pappershandlingarna scannas in i våra verksamhetssystem, ökar behovet av långsiktig 
digital bevaring. För att säkerställa den långsiktiga bevaringen av elektroniska handlingar 
behövs ett e-arkiv. 

Som enskild organisation är det resurskrävande att införa ett e-arkiv, därför bör ett sådant 
genomföras i samarbete med andra kommuner. Ett sådant samarbete startade i 
Kronobergs och Blekinge län 2013. Efter gemensamma förstudier, fördjupade förstudier 
och konceptstudier som underlag, undertecknade 13 organisationer en gemensam 
avsiktsförklaring. Vid årsskiftet 2014/2015 godkände organisationerna 
kommunalförbundets förbundsordning samt utsåg ledamöter och ersättare till förbundets 
fullmäktige. Under 2015 och 2016 valde fler organisationer att teckna en avsiktsförklaring 
om att gå med i Sydarkivera, däribland Höörs kommun. Under 2017-2018 kommer 
Sydarkivera införa en grundplattform för ett gemensamt e-arkiv för sina medlemmar med 
ett antal bastjänster (se bilaga 1 sid. 18). 

Att införa ett e-arkiv innebär mycket mer arbete än att bara köpa in ett system. De stora 
kostnaderna som tillkommer är personal som måste konvertera den information som idag 
lagras i våra IT-system så som ärendehanteringssystem, ekonomisystem eller 
personalsystem, till den generella informationsstruktur som ska finnas i ett e-arkiv (se 
bilaga 2, sid. 4-7). Detta arbete är mycket tidskrävande och ställer höga krav på 
utförarnas specialistkompetens inom e-arkiv. Förbundet ska även bistå myndigheterna 
med det förberedande arbetet att leverera IT-systemen till det gemensamma e-arkivet. Till 
detta kommer även att utbilda personal på myndigheterna inom upphandling av nya IT-
system. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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För en kommun i Höörs storlek hade införandet av ett eget e-arkiv blivit orimligt dyrt och 
näst intill omöjligt, både vad gäller inköp och drift av ett e-arkivsystem. Men även vad 
gäller personalresurser som krävs för att driva ett fungerande e-arkiv. 

Höörs kommun har därmed två möjliga vägar att gå när det gäller digital 
informationshantering; 

1. bryta mot Arkivlagens bestämmelser och inte upprätta ett e-arkiv för att långsiktigt 
bevara den digitala informationen, vilket också bedöms påverka verksamheten negativt 
då återsökning av gammal information omöjliggörs 

2. gå med i kommunalförbundet Sydarkivera och därmed bli en kommun som ligger i 
framkant när det gäller långsiktigt digitalt bevarande och e-arkiv. 

Som medlem i Sydarkivera och efter att ha antagit dess förbundsordning får man tillgång 
till förbundets bastjänster, där ingår bl.a. möjligheten att leverera elektroniska handlingar 
till ett digitalt slutarkiv, avställningsprojekt av verksamhetssystem, tillsyn, samt 
utbildningar och biträde inom området arkivering, I bastjänsterna ingår inte att rensa och 
gallra ur verksamhetssystemen inför leverans till e-arkivet (se bilaga 3, 3 §). 

Enligt Sydarkiveras förbundsordning ska varje medlem utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare. Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlemmens fullmäktige (se 
bilaga 3, 5 §). De flesta medlemmar har valt sina ledamöter och ersättare från 
kommunstyrelsen och valt dess ordförande till ordinarie ledamot. 

Höörs kommun har betalat en anslutningsavgift på 63 880 kr (engångsavgift). Varje år 
kommer kommunen att betala en medlemsavgift. Idag är medlemsavgiften 27 kr per 
medborgare i kommunen vilket ger en medlemsavgift 2017 på 431 000 kr. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §179).doc 
2. Förbundsordning Sydarkivera 20160401.pdf 
3. Projektdefinition Bevarandeplattform v. 1.0.pdf 
4. Verksamhetsbeskrivning sydarkivera.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/417 

§ 110 Arkivreglemente för Höörs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Upprättat arkivreglemente för Höörs kommun antas och tidigare gällande arkivreglemente 
(se beslut KF 2012-01-25 § 6) upphävs från och med 2017-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) är det endast kommunfullmäktige som får meddela 
föreskrifter om arkivvården inom kommunen. Dessa föreskrifter formuleras i ett 
kommunalt arkivreglemente som sedan godkänns av fullmäktige. 

Ett inträde i kommunalförbundet Sydarkivera (se dnr KSF 2015/321) kommer innebära att 
kommunalförbundets medlemmar ska införa likadana arkivreglementen, efter en mall 
utarbetad och godkänd av förbundet. Införandet av ett sådant arkivreglemente kommer 
bl.a. innebära, till skillnad från idag då kommunstyrelsen är arkivmyndighet för 
kommunen, ett delat myndighetsansvar. Sydarkivera blir då arkivmyndighet över de 
digitala allmänna handlingarna och kommunstyrelsen blir arkivmyndighet över analoga 
dito (se bilaga 1 sid. 3-4).     Förslag till ändring i kommunfullmäktige: Arkivreglemente 
antas att börja gälla den 1 januari 2017 då tidigare gällande arkivreglemente (se beslut 
KF 2012-01-25 § 6) upphör att gälla. 

Yrkanden 
Anders Netterheim (M) föreslår att beslutstexten kompletteras så att det framgår att det 
nya reglementet gäller från och med 2017-01-01. 

Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag med av Anders 
Netterheim (M) föreslaget tillägg. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen och ett 
tilläggsförslag från Anders Netterheim (M). 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om förslagen kan bifallas och finner att förslagen 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §180).doc 
2. Tjänsteskrivelse Arkivreglemente för Höörs kommun.doc 
2. Förslag till arkivreglemente för Höörs kommun.doc 
 
_____ 
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Dnr KSF 2016/328 

§ 111 Riktlinjer för hur  Hedersmedborgare 
utses i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Riktlinjer för hur Hedersmedborgare utses i Höörs kommun fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Utseende av  Hedersmedborgare i Höörs kommun handlar bland annat om att ”sätta Höör 
på kartan”. Chefen för plan- och utvecklingsenheten, och integrationssamordnaren har av 
kommunstyrelsens arbetsutskott fått uppdraget att utarbeta förslag till riktlinjer för 
utseende av Höörs hedersmedborgare. 

Ordförande i kommunfullmäktige har inkommit med synpunkter på hur vi ska utse ”Höörs 
hedersmedborgare”. 

Filip Jers som är internationellt uppmärksammad munspelare utsågs 2015 till Höörs 
hedersmedborgare samt Åke Hjerpe som anordnar ”Sommarkvällar i Höör” har utsetts till 
Höörs hedersmedborgare 2016. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §182).doc 
2. Regler för hur vi utser Höörs hedersmedborgare.docx (Plan- och utvecklingschefen) 
3. Anders Netterheims synpunkter.docx 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/409 

§ 112 Förslag till tidplan för 
kommunfullmäktiges möten år 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Tidsplan för kommunfullmäktiges möten 2017 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) när 
ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen 
eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med 
kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens 
anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska 
kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas 
ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer. 

Inom kommunledningskontorets kommunkansli har det upprättats ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
utifrån följande förutsättningar: 

1. Mötesfria veckor: V 8, 15 och 44 som är lovveckor som huvudsakligen ska vara 
mötesfria. 

2. Vid planeringen har kommunkansliet utgått från kommunfullmäktiges 
sammanträdestider och regeln att alla ärenden till kommunfullmäktige ska vara beredda. 
Ett ärende ska därför först behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott, därefter ska 
det finnas skälig tid att upprätta protokoll och att justera protokollet så att dessa ärenden 
sedan kan ingå i en kallelse till kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsen ska aktuella 
ärenden sedan vidare till kommunfullmäktige. För att rätt kvalité ska kunna upprätthållas 
krävs därför ett visst minsta mellanrum mellan de sammanträden som ingår i ett flöde. 

3. Kommunfullmäktige har ett sammanträde sista onsdagen i varje månad med följande 
undantag: v 8 undviks då det är sportlov (sammanträdet läggs därför tisdagen efter dvs. 
tisdagen den 28 februari, tidigare sammanträde i juni pga semester, inget sammanträde i 
juli och decembermötet ska vara innan jul. 

_________ 

Kommunkansliet har även för kännedom upprättat en planering över vem som ska justera 
protokollet och när justering ska ske. Om den ledamot som föreslås i planeringen inte kan 
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ska denne i första hand själv hitta en ersättare inom det egna partiet, i andra hand inom 
den egna samarbetsgruppen och i sista han kontaktas kommunkansliet som då föreslår 
en annan justerare. Beslut om vem som ska justera protokollet fattas av 
kommunfullmäktige i början av varje möte. 

__________ 

Överläggning 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktiges sammanträden även under 2017 
kommer starta kl. 19:00 med undantag från budgetsammanträdet som börjar kl. 18:00. 
Budgetsammanträdet är i normala fall i november men kan även vara i december. 

Kanslichefen uppmärksammar ledamöterna på att det nu finns ett schema över 
justeringen. Om en ledamot inte kan justera det datum som föreslagits ska denne i första 
hand själv hitta en ersättare i sitt eget parti, i andra hand själv hitta en ersättare i sitt 
partis allians. Om ledamoten inte kan hitta en ersättare ska denne vända sig till 
kommunkansliet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §184).doc 
2. Tidplan 2017 KSAU KS KF ver 2 rev 2016-08-31.docx 
3. Justeringstillfällen och justeringsperson KF 2016/17 
_____ 
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Dnr KSF 2016/16 

§ 113 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Mariane Sörensen (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot/2:e vice ordförande 
i miljö- och byggnadsnämnden (punkt 3). 

2. Mikael Nathell (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
(punkt 4). 

3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Mikael Nathell (SD). 

4. Göran Dahlgren (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i VA/GIS nämnden (punkt 
6). 

5. Motion ang Externa investeringar på lokaler, överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning (punkt 8) 

6. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

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

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-08-31 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 

3. mail.msg. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot/2:e vice ordförande i miljö- 
och byggnadsnämnden av Mariane Sörensen (S). KSF 2015/12 

4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige av Mikael 
Nathell (SD). KSF 2014/309 

5. Länsstyrelsens protokoll (2016-09-14) Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
KSF 2014/309 

6. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i VA/GIS nämnden av Göran 
Dahlgren (S). KSF 2015/17 

7. Skrivelse KFs ledamöter om medborgarundersökningen.docx.pdf 

8. Motion ang Externa investeringar på lokaler. Motionen inlämnad 2016-09-21 av Björn 
Andreasson (M) och Johan Svahnberg (M) KSF 2016/457 

9. Bilaga till Motion - Externa investeringar på lokaler - Granskning av kommunens 
hyreskostander.pdf KSF 2016/457 I punkt 7 påminns kommunfullmäktiges ledamöter om 
den kommande medarbetarundersökningen och om hur viktigt det är att de medborgare 
som utses att svara deltar i undersökningen. 
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Tänk på att det lönar sig att svara. Från förra medborgarundersökningen kan vi se att 
medborgarna önskade att kommunen bättre prioriterade: 

Bostäder: kommunen bygger nu nya bostäder, bland annat 32 lägenheter på kv Badhuset 
Förskolor: kommunen planerar för en förskola i Sätofta 

_____ 
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Dnr KSF 2016/252 

§ 114 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lena Larsson (S) utses till andre vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden 
efter Mariane Sörensen (S). KSF 2015/12 

2. Göran Dahlgren (S) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Mariane 
Sörensen (S). KSF 2015/12 

3. Per Olof Henriksson (S) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Kurt 
Johansson (S). KSF 2015/12 

4. Olof Asserfors (S) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Marie Ferarri 
(S). KSF 2015/12 

5. Lena Andersson (S) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Jeanette 
Skogshus (S). KSF 2015/13 

6. Yvonne Espinoza (S) utses till ersättare i socialnämnden efter Liselotte Eriksson (S). 
KSF 2015/11 

7. Susanne Asserfors (S) utses till styrelseledamot i HFAB efter Jeanette Skogshus (S). 
KSF 2015/126 

Ärendebeskrivning 
Om en ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval förrättas. 

Yrkanden 
Susanne Asserfors (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lena Larsson (S) utses till andre vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden 
efter Mariane Sörensen (S). 

2. Göran Dahlgren (S) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Mariane 
Sörensen (S). 

3. Per Olof Henriksson (S) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Kurt 
Johansson (S). 

4. Olof Asserfors (S) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Marie Ferarri 
(S). 

5. Lena Andersson (S) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Jeanette 
Skogshus (S). 

6. Yvonne Espinoza (S) utses till ersättare i socialnämnden efter Liselotte Eriksson (S). 

7. Susanne Asserfors (S) utses till styrelseledamot i HFAB efter Jeanette Skogshus (S). 
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§ 115 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

_____ 
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§ 116 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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