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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)
Jessica Ashworth (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Tom Ström (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Arne Gustavsson (C)
Mikael Sparrhult (L)
Peter Rönngren (SD) §§ 117-127
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Rolf Streijffert (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)
Kenneth Kallin (MP)
Lena Zetterström (MP)
Olle Krabbe (V)
Erik Mårtensson (KD)
Birgitta Krüger (L)
Jonas Lundgren (L)
Thomas Hulth (S)
Anneli Elmelid (MP)
Linda Björnman (V)
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Övriga

Olle Iding (M)
Göran Dahlgren (S)
Roger Persson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, Kommunkansli
Staffan Olofsson, Administratör
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Dnr KSF 2016/20

§ 117 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 oktober 2016 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 19 oktober 2016.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 10 oktober 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 19 oktober 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
19 oktober 2016.

Överläggning
Stefan Liljenberg (SD) klargör gällande punkten anmälningar att Helena Ohlson (SD) är
och ska förbli ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, när hon blev ordinarie ledamot
lämnade hon en plats som ersättare och den platsen är vakant.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2016-10-13
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Kaiza Nilsson (KD), Brita
Edholm (L), Magnus Marvéus (L), Ulf Rosvall (SD), Natalia Bengtsson (SD), Marie Ferrari
(S), Maria Truedsson (MP) och Agne Dahlkvist (V).
I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Kaiza Nilsson (KD) Erik Mårtensson
(KD), för Brita Edholm (L) Birgitta Krüger (L), för Magnus Marvéus (L) Jonas Lundgren
(L), för Marie Ferrari (S) Thomas Hult (S), för Maria Truedsson (MP) Anneli Elmelid
(MP) och för Agne Dahlkvist (V) Linda Björnman (V). För Ulf Rosvall (SD) och Natalia
Bengtsson (SD) saknas ersättare.
Ordföranden konstaterar att det finns 39 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 119 Val av justerande samt bestämmande
av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Björn Andreasson (M) och Olle Krabbe (V) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 2
november kl. 16.30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/408

§ 120 Information: ny organisation för
överförmyndarverksamheten 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. En
överförmyndarnämnd kan inte ha andra ansvarsområden än överförmyndarverksamhet,
däremot kan två eller flera kommuner samarbeta i en gemensam överförmyndarnämnd.
Nuvarande överförmyndare i Höör och Hörby har meddelat att de inte kommer att
fortsätta sina uppdrag nästa mandatperiod. Därför måste verksamheten överföras på
annan organisation den 1 januari 2019. Det finns en politisk vilja att
överförmyndarverksamheten ska skötas av kommunen och att Höör och Hörby kommuner
ska sammarbeta för att möjliggöra ökad insyn/kontroll, minskad sårbarhet samt ökad
effektivitet.
Kanslichefen kommer på mötet informera om förslaget på en ny
överförmyndarverksamhet, den planerade beslutsprocessen och övertagande av
överförmyndarverksamheten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/283

§ 121

Delårsrapport 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport 2016 1 januari - 31 augusti godkänns.

Ärendebeskrivning
2016 års budget för Höörs kommun omsluter 808 miljoner kronor. För 2016 är
skattesatsen oförändrad. Denna delårsrapport ger en lägesrapport över
kommunfullmäktiges mål. Den redovisar också hur medlen hittills använts för att
uppnå kommunens mål, ha en god ekonomisk hushållning och främja en hållbar
utveckling vilket är ett grundläggande krav för all offentlig verksamhet.
Prognos på i vilken grad kommunfullmäktiges fyra mål kommer att uppfyllas:
Mål bra boende för alla; Uppföljning av Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun
som en plats att bo & leva på ska öka sker i medborgarundersökningen som sker i höst,
Medborgarnas möjlighet till delaktighet har ökat, Andelen elever behöriga till nationellt
gymnasieprogram har ökat och uppföljning av Andel brukare som är nöjda med sitt
särskilda boende och hemtjänst ska öka sker i undersökningen kommunens kvalitet i
korthet i januari 2018.
Mål tillgängliga och professionella; Kommunen får bra resultat i mätningar som
undersöker hur bra vi är på att bemöta kommunmedlemmarna. Kommunen kan bli bättre
på att ge information till medborgarna. Nästa år lanseras en ny hemsida som förväntas
höja resultatet för detta mål.
Mål innovativa och ansvarsfulla; medarbetarnas syn på sin kompetensutveckling och
på om Höörs kommun är en bra arbetsgivare har ökat. Nästa medarbetarundersökning
görs 2018.
Mål långsiktigt hållbar ekonomi; vi har ökat andel inköpta ekologiska livsmedel och har i
till 96 % fossilbränslefri uppvärmning. Vi behöver titta mer på hur vi genomför våra
tjänsteresor för att säkerställa att vi använder allmänna kommunikationer i större
utsträckning.
Delårsrapporten har granskats av revisorerna. Bedömning av delårsrapport samt
granskningsrapport finns tillgänglig.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S), Christer Olsson (M) och Anna Palm (M) ställer sig bakom
kommunstyrelsens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §200 ).doc
2. Ho delår 2016 mail 2.pdf (Delårsrapporten)
3. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016 för Höör kommun.pdf
4. Granskningsrapport - revision av delårsrapport 2016 Höörs kommun.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-26

11 (25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/15

§ 122 Anmälan: Ärendebalansförteckning
2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendebalansförteckningen anmälas och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 259 att kommunkansliet två gånger per år i
samband med delårsbokslut och årsredovisning ska upprätta en lista över samtliga
kommunfullmäktigebeslut för uppföljning av verkställighet. Förteckningen ska innehålla
aktuell status och bedömd tid för verkställighet i enlighet med revisorernas förslag.
Ärendebalansförteckning för perioden 2016-01-01 till och med 2016-06-30 innehåller svar
från respektive nämnd eller sektorchef på verkställighet av beslut i kommunfullmäktige.
De ärenden som ännu inte verkställts från förra ärendebalansförteckningen 2015 har
flyttats över och finns med i förteckningen för 2016.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §201).doc
2. Tjänsteskrivelse till Ärendebalansförteckning 2016-06-30.docx
3. Samlat svar på ärendebalans förteckning 2016-06-30.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/141

§ 123 Ansökan om att tidigarelägga
utbetalning av investering
”Friidrottsarena Jeppavallen”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt 9505 Friidrott Jeppavallen tillåts ha en
negativ avvikelse upptill 1 000 000 kronor år 2016 och 1 000 000 kronor stryks i
kompletteringsbudgeten för 2017 för samma projekt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 37 följande:
1. Projektbudgeten förstärks med 2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens
investeringsreserv 2016 (verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och
både friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan
eller endast med smärre försening.
2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kultur- och
fritidsnämnden och uppgår år 1 till 240 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen för år
2017 och VEP 2018 till 2019.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-08-16, § 136 att hos kommunstyrelsen begära
att den beviljade investeringen som är avsatt för år 2017 skall utbetalas under år 2016.
Ekonomichefens ställningstagande:
Ekonomikontoret anser att ovanstående begäran ur ett finansiellt perspektiv kan beviljas
under verksamhetsåret 2016. Det skulle fördyra projektet genom att avbryta arbetet under
hösten och återuppta det våren 2017 ur likviditetshänsyn.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §191).doc
2. Remissvar Friidrottsarena - Jeppavallen.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16 (2016-08-16 KFN §21).doc (Dnr KFN 2015/156)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/414

§ 124 Webb-sändning av
kommunfullmäktiges sammanträden förlängning av avtalsperioden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Avtalet med Öppna kanalen Växjö förlängs två år.
2. Priset justeras till 11 000 kr per möte.
3. Avtalet finansieras ur kommunfullmäktiges förfogandemedel.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har sedan 2015-01-01 sänt kommunfullmäktige sammanträden via
webbsändning till kommuninvånarna, dels direktsändning och dels efterhandssändning.
Kommunen har ett avtal med Öppna kanalen Växjö. Avtalet går ut 2016-12-31, men kan
förlängas md 1+1 år, till samma kostnad (100.000:- kr/år). Det finns en klausul som
medger prisjustering i samband med förlängning av avtalet.
Av bifogad statistik framgår att det hittills är max 100 kommuninvånare som sett
webbsändningarna vid ett sammanträde.
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att avtalet ska förlängas fram till 2018-12-31
till en kostnad av 100.000:- kr/år. Öppna kanalen Växjö har gått med på förlängning av
avtalet ett år om priset justeras uppåt med 10%.
Efter fortsatta diskussioner har Öppna kanalen Växjö gått med på en förläning av avtalet i
två år vid ett pris av 11 000 kr per möte.
(Kommunfullmäktiges mål Tillgängliga och professionella)
Yrkanden
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §202).doc
2. STATISTIK WEBBSÄNDNINGAR KOMMUNFULLMÄKTIGE HÖÖR.pdf
3. Förslag från KF:s presidie angående fortsatta webbsändningar
4. Förlängning av avtal om webb-sändning.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/327

§ 125 Riktlinje för intern representation,
uppvaktningar och gåvor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor antas.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna syfte är att öka medvetenheten kring intern representation och säkerställa att
alla medarbetare och förtroendevalda behandlas lika oberoende av vilka sektorer de
arbetar på. Såväl intern som extern representation ska genomsyras av måttlighet.
Tjänstemän ska inte belönas eller urskiljas genom intern representation, tillställningar
eller gåvor. Det är uteslutande genom lönen som skillnader i kompetens och erfarenhet
ska ersättas.
Förslaget har arbetats fram av kommunkansliet, remitterats till ledningsgruppen och
därefter omarbetats med hänsyn tagen till flertalet av de synpunkter som kommit in.
(Kommunfullmäktiges mål: Innovativa och ansvarsfulla).
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §204).doc
2. Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor.docx
3. Tjänsteskrivelsemed sammanfattningavsynpunkter.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/64

§ 126 Motion angående G:a Kvarnen och
Silon på ”Västra stationsområdet”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Tom Ström (M), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Lars-Håkan Persson (M),
vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden har i ”Motion angående G:a Kvarnen och
Silon på ”Västra stationsområdet” föreslagit följande-:
- att skjuta upp rivningen av byggnaderna på Västra Stationsområdet till 2017-11-30
eftersom det inte i nuläget finns aktuell exploatering samt
- att ytterligare undersöka möjligheten att sälja byggnaderna till lämplig köpare under
tiden.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 § 26 att motionen får ställas och överlämnas
till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-29 § 43 att Motionen remitteras till
kommundirektören för hantering inom pågående utredning (KSF 2014/88).
Intressenter till byggnaden saknas.
Yrkanden
Jill Andersson (S), Tom Ström (M), Lars-Håkan Persson (M) och Olle Krabbe (V) föreslår
att motionen bifalls.
Stefan Lissmark (S), Anna Palm (M), Johan Svahnberg (M), Arne Gustavsson (C), Björn
Andreasson (M), Stefan Liljenberg (SD) och Fredrik Hanell (MP) och ställer sig bakom
kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och
Jill Anderssons (S), Tom Ströms (M), Lars-Håkan Perssons (M) och Olle Krabbes
(V) förslag att bifalla motionen. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om
kommunstyrelsens förslag eller Jill Anderssons (S), Tom Ströms (M), Lars-Håkan
Perssons (M) och Olle Krabbes (V) förslag bifalls och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag vilket innebär att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §199).doc
2. Motion angående Gamla Kvarnen och Silon på Västra stationsområdet.pdf
Justerande

Utdragsbestyrkande
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3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-02-29 (2016-02-29 KSAU §43).doc
4. Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18 (2016-10-18 KFN §197).docx
5. Förslag till skrivelse till kf.docx
6. Skrivelse från Föreningen IdustriHistoria i Skåne 2011-03-27.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/293

§ 127 Motion avseende insynsplatser i
kommunala nämnder, Liberalerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Mikael Sparrhult (L) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 127.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 att ”Motion avseende insynsplatser i
kommunala nämnden” skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen inlämnad 2016-05-25 av Mikael Sparrhult (L), Magnus Marvéus (L), Brita
Edholm (L), Birgitta Kryger (L) och Jonas Lundgren (L) KSF 2016/293
I motionen föreslås att partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte har
representation i nämnderna ska ges insynsplats.
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen avslås då valet styr hur
platser i nämnden fördelas.
Yrkanden
Mikael Sparrhult (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Palm (M) och Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och
Mikael Sparrhults (L) förslag att bifalla motionen. Ordföranden frågar kommunfullmäktige
om kommunstyrelsens förslag eller Mikael Sparrhults (L) förslag bifalls och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag vilket innebär att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §205).doc
2. Motion - insynsplatser i kommunala nämnder, Liberalerna.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/294

§ 128 Motion avseende KS mötesordning och
tidsutlägg, Liberalerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Liberalerna i Höör gällande kommunstyrelsens mötesordning och
tidsutlägg. Motionen inlämnad 2016-05-25 av Mikael Sparrhult (L), Magnus Marvéus (L),
Brita Edholm (L), Birgitta Kryger (L) och Jonas Lundgren (L), Dnr KSF 2016/294 inkom till
kommunkansli 2016-05-25.
Motionen behandlades vid Kommunfullmäktigesammanträdet 2016-0622 § 81 och följande beslutades:
Motion gällande kommunstyrelsens mötesordning och tidsutlägg, överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning (punkt 4).
I motionen föreslås att ledamöter i kommunstyrelsen ska ha sina förberedande möten en
annan dag istället för 08:30-10:00 på dagen för kommunstyrelsens sammanträde. På så
sätt kan kommunstyrelsens sammanträden börja tidigare och extramöten kan undvikas.
Liberalerna föreslår även att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska
kompenseras genom att de ges ett schablonarvode motsvarande 1 1/2 timmes arvode i
samband med kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsens har berett motionen.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §206).doc
2. Motion - gällande KS mötesordning och tidsutlägg, Liberalerna.pdf
3. Kommunfullmäktige 2016-06-22 (2016-06-22 KF §81).doc
_____
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Dnr KSF 2016/156

§ 129 Motion avseende att inrätta ett
integrationsråd. Miljöpartiet de gröna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Fredrik Hanell (MP) anmäler att han avser att komma in med en skriftlig reservation,
bilaga § 129.

Ärendebeskrivning
Fredrik Hanell, Miljöpartiet de gröna har i ”Motion Inrätta ett integrationsråd” föreslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett integrationsråd som ska kunna ta ett samlat
politiskt grepp om integrationsfrågor i kommunen och bestå av förtroendevalda från
partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-06-27, § 187 beslutat att remittera frågan
om inrättande av integrationsråd till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har
inkommit med remissvar. Samtliga nämnders remissvar anger att de avslår motionen.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP), Olle Krabbe (V) och Kenneth Kallin (MP) ställer sig bakom motionen.
Anna Palm (M), Anders Magnhagen (S) och Björn Andreasson (M) ställer sig bakom
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och
Fredrik Hanells (MP) förslag att motionen ska bifallas. Ordföranden frågar om
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller Fredrik Hanells (MP) förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej = Bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag att motionen ska bifallas.
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Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 32 ledamöter röstar JA
och 6 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar 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), Jessica Ashworth
(M), Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof
Andersson (C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson (C), Birgitta Krüger (L), Jonas
Lundgren (L), Mikael Sparrhult (L), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert
Nilsson (SD), Rolf Streijffert (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Susanne
Asserfors (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Thomas Hult (S), Jill
Andersson (S), Olof Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Anders Netterheim (M), Mona
Schill-Ingvarsson (S) och Ellinor Dahlgren (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Fredrik Hanell (MP), Anneli Elmelid (MP), Kenneth Kallin
(MP), Lena Zetterström (MP), Olle Krabbe (V) och Linda Björnman (V).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §208).doc
2. Reservation till § 288 KS au 2016-09-26
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §187).doc
4. Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16, § 133 - Dnr KFN 2016/125
5. 2016-08-25 SN § 141 yttr motion.doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26
(2016-09-26 BUN §149).doc
7. Inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna.pdf (Motionen).
_____
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Dnr KSF 2016/16

§ 130

Anmälningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Jessica Ashworth (M) entledigas från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i
socialnämnden (punkt 4)
2. Viktoria Mårtensson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden
(punkt 5)
3. Camilla Gottfries Hindersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Höörs
Fastighets AB (punkt 6)
4. Björn Andreasson (M) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och med 2017-01-01 (punkt 7)
5. Suad Korlat (S) entledigas från sina uppdrag som kommunens revisor,
lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB och Lekmannarevisorersättare
i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 (punkt 8)
6. Övriga anmälningar läggs till handlingarna
Ordföranden tackar de avgående ledamöterna för sina insatser inom ramen för sina
uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-10
3. Länsstyrelsens protokoll (2016-10-13) Ny ledamot i kommunfullmäktige. KSF 2014/309
4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som 1:e vice ordförandei socialnämnden av
Jessica Ashworth (M). KSF 2015/11
5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden av Viktoria Mårtensson
(KD). KSF 2015/14
6. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i Höörs Fastighets AB av Camilla
Gottfries Hindersson (S). KSF 2015/126
7. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning av Björn Andreasson (M). KSF 2015/10, KSF 2014/337
8. Anmälan om avsägelse av uppdrag som kommunens revisor, lekmannarevisorersättare
i Mellanskånes Renhållnings AB och Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB av
Suad Korlat (S). KSF 2014/292, KSF 2015/25, KSF 2015/126
9. Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost. KSF 2016/505
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Dnr KSF 2016/252

§ 131

Fyllnadsval

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Pia Lang Olsson (KD) utses som ersättare i valnämnden efter Viktoria Mårtensson
(KD).
2. Lars-Håkan Persson (M) utses som 1:e vice ordförande i socialnämnden efter Jessica
Ashworth (M).

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald uppsagt sig ett förtroendeuppdrag ska fyllnadsval ske.
Kommunfullmäktige kan förrätta val utan att ärendet bereds och förslag kan lämnas direkt
på sammanträdet.
För närvarande finns behov av fyllnadsval för följande förtroendeuppdrag:
1. 1:e vice ordförande i socialnämnden efter Jessica Ashworth (M) KSF 2015/11
2. Ersättare i valnämnden efter Viktoria Mårtensson (KD) KSF 2015/14
3. Ledamot i Höörs Fastighets AB efter Camilla Gottfries Hindersson (S) KSF 2015/126
4. Ersättare i kommunstyrelsen från och med 2017-01-01 efter Björn Andreasson (M) KSF
2015/10
5. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och med 2017-01-01 efter Björn
Andreasson (M) KSF 2014/337
6. Kommunens revisor från och med 2017-01-01 efter Suad Korlat (S) KSF 2014/292
7. Lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB från och med 2017-01-01
efter Suad Korlat (S) KSF 2015/25
8. Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 efter Suad
Korlat (S) KSF 2015/126
9. Ledamot i VA/GIS nämnden efter Göran Dahlgren (S) KSF 2015/17
10. Ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Ohlson (SD) KSF 2015/10
Yrkanden
Erik Mårtensson (KD) föreslår Pia Lang Olsson (KD) som ersättare i valnämnden efter
Viktoria Mårtensson (KD).
Christer Olsson (M) föreslår Lars-Håkan Persson (M) som 1:e vice ordförande i
socialnämnden efter Jessica Ashworth (M)
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag på val, Erik Mårtenssons (KD) förslag
och Christer Olssons (M) förslag. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om föreslagna
ledamöter kan väljas och finner att kommunfullmäktige bifallit förslagen.
_____
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§ 132

Övrigt

Ärendebeskrivning
Stefan Lissmark (S) informerar om en kommande enkät som är en del i arbetet med
kommunfullmäktiges mål och uppmuntrar ledamöterna att svara på enkäten.
_____
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§ 133

Mötets avslutande

Beslut
Ordförande förklarar mötet avslutat.
_____
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