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Dnr KSF 2016/20 

§ 134 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

2. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg och ändringar: 

- En enkel fråga från Sverigedemokraterna läggs till efter punkt 3. 

- Ärende 6 ”Förslag på fördelning av mer resurser i välfärden med anledning av 
flyktigsituationen för år 2017” byter plats med ärende 7 ”Driftsbudget 2017 och VEP 2018-
2019 Nämnder och styrelser”. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 17 november 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 23 november 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 14 november 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 23 
november 2016, information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare 
samma dag. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
23 november 2016. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-11-17 
_____ 
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§ 135 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), Mikael Sparrhult (L), Ulf Rosvall (SD), Natalia Bengtsson (SD), 
Carina Berg (SD), Susanne Asserfors (S), Marie Ferrari (S), Lena Zetterström (MP), Agne 
Dahlkvist (V). 

Ordföranden konstaterar att det finns 38 beslutande ledamöter närvarande. 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Jessica Ashworth (M) Camilla Kampf 
(M), för Kaiza Nilsson (KD) Erik Mårtensson (KD), för Mikael Sparrhult (L) Birgitta Krüger 
(L), för Susanne Asserfors (S) Linda Andersson (S), för Marie Ferrari (S) Göran Dahlgren 
(S), för Lena Zetterström (MP) Anneli Elmelid (MP), för Agne Dahlkvist (V) Anita 
Tarkkonen (V). 

För Ulf Rosvall (SD), Natalia Bengtsson (SD) och Carina Berg (SD) saknas ersättare. 

_____ 
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§ 136 Val av justerande samt bestämmande 
av dag och tid för protokollets justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Brita Edholm (L) och Fredrik Hanell (MP) utses att justera protokollet. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 7 
december kl. 10.00. 

Ärendebeskrivning 
Brita Edholm (L) och Fredrik Hanell (MP) står i tur att justera protokollet enligt upprättad 
turlista. Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter 
sammanträdet kl. 16:30 på kommunhuset. 

Yrkanden 
Anders Netterheim (M) föreslår att justeringstiden ändras till kl 10:00. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/628 

§ 137 Enkel fråga; VA-Taxa bostadsenheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Enkel fråga från Stefan Liljenberg (SD) om VA-Taxa bostadsenheter får ställas. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Liljenberg (SD) ställer en enkel fråga till Stefan Lissmark (S) om hur 
kommunalrådet ser på VA-taxan idag och om kommunalrådet är intresserad av att 
ompröva taxan. 

Stefan Lissmark (S) besvarar frågan på kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. EnkelfrågaSD2016-11-30.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2016/486 

§ 138 Genomlysning och analys av 
kommunens styrsystem och 
verksamheter; anlitande av SKL:s 
analysgrupp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. SKLs analysgrupp ska anlitas för analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 
till en kostnad om 75 000 kronor. 

2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens anslagsram. 

Ärendebeskrivning 
Genomlysning och analys av kommunens styrsystem och verksamheter. 

Årets budgetarbete visar på att kända demografiska förändringar och höga ambitioner att 
leverera samhällservice av hög kvalitet i enlighet med fastställda mål, resulterar i stora 
utmaningar vad avser att klara en ekonomi i balans. I denna situation föreslås att SKL:s, 
(Sveriges Kommuner och Landsting), analysgrupp anlitas för att genomlysa och analysera 
kommunens ekonomi och ekonomistyrning. Analysen innehåller jämförelser med andra 
kommuner och tydliggör skillnader i vår resursförbrukning jämfört med liknande 
kommuner. Översynen innehåller också en analys av hur ekonomistyrningen fungerar och 
en framtidsanalys av kommunens ekonomi. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §216).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/509 

§ 139 Förslag på fördelning av tillfälligt stöd 
till kommuner med anledning av 
flyktingsituationen för år 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till budgetförstärkning. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 föreslår regeringen 
att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med 
anledning av flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015, men avser även 
att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Höörs kommun erhöll 10,4 miljoner 
kronor i december och resultatförde en trettondel på 2015 motsvarande 0,8 miljoner 
kronor. Kvar att fördela för år 2016 är 9,6 miljoner kronor i budgetförstärkning. 

Ställningstagande 

En arbetsgrupp bestående av integrationskoordinatorn och 
chefsekonom/budgetsamordnaren med representanter av ekonomerna från berörda 
sektorer har, med utgångspunkt att endast extrakostnader som inte ersätts via andra 
bidrag ska ersättas via detta bidrag, arbetat fram ett förslag som presenterats för delar av 
kommunens ledningsgrupp. 

Ledningsgruppens representanter består av sektorschef Freddy Friberg för kultur- och 
fritidsnämnden, sektorschef Monica Dahl för socialnämnden, sektorschef Lisbeth 
Bonthron för barn- och utbildningsnämnden samt ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
Denna grupp har bearbetat underlaget och förslagit följande fördelning: 

Kommunstyrelsen erhåller 2 225 000 kronor, 

Socialnämnden erhåller 2 400 000 kronor, 

Barn- och utbildningsnämnden erhåller 4 275 000 kronor och 

Kultur- och fritidsnämnden erhåller 700 000 kronor. 

Totalt att fördela är 9 600 000 kronor i budgetförstärkning till styrelse och nämnder. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år 
2016.pdf (tjänsteskrivelse) 
2. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §218).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/318 

§ 140 Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019 
Nämnder och styrelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 20,93 skattekronor. 

2. Budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019 antas. 

3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader. 

4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning 
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader. 

5. Alla riktade medel finns budgeterade inom varje specifik nämnds antagna driftsramar. 

6. För 2017 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att årets resultat 
ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat ska 
uppgå till 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

7. Av ramanslaget överförs 1 032 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till tekniska 
nämnden avseende markskötsel i utemiljön. 

8. Av ramanslaget överförs 2 211 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden avseende hyra av idrottshallar. 

9. Av ramanslaget överförs 500 000 kr från barn- och utbildningsnämnden och 500 000 kr 
från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende kommunövergripande 
rehabiliteringsfrågor. 

10. Miljö- och byggnadsnämndens beräkningsfaktor vid beräkning av taxa för 
bygglovsansökningar ökas från 0,8 till 1,0. 

11. PO-pålägget fastställs till 37,29 procent. 

12. Internräntan fastställs till 2,5 procent. 

13. Revisionen tilldelas en total budgetram på 896 000 kr för 2017. 

Reservation mot beslutet 
Arbetarpartiet socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet anmäler att de 
avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 140. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2017 med verksamhetsplan 
för 2018-2019. Budgetberedningen har även föreslagit att den kommunala skattesatsen 
ska förbli oförändrad för 2017. Vid kommunstyrelsesammanträdet har Partnerskapet 
presenterat ett alternativt förslag på budgetramar. Partnerskapet föreslår att den 
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kommunala skattesatsen ska höjas med 37 öre för 2017. 

Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska 
skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det 
ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period 
av tre år. 

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. 
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M), Björn Andreasson (M), Erik Mårtensson (KD), 
Magnus Marvéus (L) och Johan Svahnberg (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
förslag. 

Fredrik Hanell (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra beslutspunkterna 1 och 
2 enligt följande: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 21,30 skattekronor. 

2. Partnerskapets förslag till budgetramar för budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019 
antas. 

Anders Magnhagen (S), Olle Krabbe (V), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson (S) och 
Maria Boström-Lambrén (S) ställer sig bakom Fredrik Hanells (MP) förslag. 

Anders Netterheim (M) föreslår kommunfullmäktige besluta: Revisionen tilldelas en total 
budgetram på 896 000 kr för 2017. 

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

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag bifalls och om 
Fredrik Hanells (MP) förslag bifalls. 

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

JA = bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ = bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Anders Netterheims (M) tilläggsförslag bifalls 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
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Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 22 ledamöter röstar JA och 16 
ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

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), Brita Edholm (L), Magnus Marvéus (L), 
Birgitta Krüger (L), Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), 
Robert Nilsson (SD), Rolf Streijffert (SD) och Anders Netterheim (M). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Stefan Lissmark (S), Linda Andersson (S), Anders 
Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren (S), Jill Andersson (S), 
Olof Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), 
Kenneth Kallin (MP), Anneli Elmelid (MP), Olle Krabbe (V), Anita Tarkkonen (V), Ellinor 
Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S). 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2017 (Budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019, kommunstyrelsens förslag). 
3. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §220).doc 
4. Partnerskapets Förslag till definitiva Budgetramar för 2017 till 2019 till Ks 2016-11-
14.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2016/510 

§ 141 Förslag på fördelning av mer resurser i 
välfärden inklusive schablonersättning 
med anledning av flyktingsituationen för 
år 2017    

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till budgetförstärkning. 

2. Beslutet ska arbetas in i budgetdokumentet. 

3. Rubriken ska ändras till ”Förslag på fördelning av mer resurser i välfärden inklusive 
schablonersättning med anledning av flyktingsituationen för år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Regeringen har i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting 
från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att 
fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i 
kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande 
och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent 
och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal 
asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. 

Höörs kommun erhåller enligt den senaste uppgiften per 2016-09-23  9,6 miljoner kronor 
för 2017. Detta belopp kan ändras då del av anslaget är invånarrelaterat från och med 
2017. Det datum som gäller för invånarantalet är 2016-11-01. 

Höörs kommun erhåller även olika bidrag inklusive schablonbidrag från Migrationsverket 
för nyanlända personer. Dessa ersättningar beräknas budgetmässigt till 3 250 000 kronor 
och finns beaktat i nedanstående förslag. 

Ställningstagande 

En arbetsgrupp bestående av integrationskoordinatorn och 
chefsekonom/budgetsamordnaren med representanter av ekonomerna från berörda 
sektorer har, med utgångspunkt att endast extrakostnader som inte ersätts via andra 
bidrag ska ersättas via detta bidrag inklusive schablonersättningar, arbetat fram ett 
förslag som presenterats för delar av kommunens ledningsgrupp. 

Ledningsgruppens representanter består av sektorschef Freddy Friberg för kultur- och 
fritidsnämnden, sektorschef Monica Dahl för socialnämnden, sektorschef Lisbeth 
Bonthron för barn- och utbildningsnämnden samt ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
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Denna grupp har bearbetat underlaget och tagit hänsyn till de politiska synpunkter som 
framkom vid budgetberedningens storgruppsmöte den 3:e oktober 2016 och förslagit 
följande fördelning av anslaget: 

Kommunstyrelsen erhåller netto 2 360 000 kronor, 

Socialnämnden erhåller netto 2 800 000 kronor, 

Barn- och utbildningsnämnden erhåller netto 3 740 000 kronor och 

Kultur- och fritidsnämnden erhåller netto 700 000 kronor. 

Totalt att fördela är netto 9 600 000 kronor i budgetförstärkning till styrelse och nämnder. 

Överläggning 
Maria Boström-Lambrén (S) framför att det ska framgå av beslutsunderlaget vad som är 
schablonersättning och vad som är annan ersättning. 

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

Stefan Lissmark (S) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslutet ska arbetas in i budgetdokumentet. 

Rubriken ska ändras till ”Förslag på fördelning av mer resurser i välfärden inklusive 
schablonersättning med anledning av flyktingsituationen för år 2017. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen samt två 
tilläggsförslag från Stefan Lissmark (S). Ordföranden frågar kommunfullmäktige om 
kommunstyrelsens förslag bifalls och finner att så sker. Ordföranden frågar 
kommunfullmäktige om Stefan Lissmarks (S) förslag att beslutet ska arbetas in i 
budgetdokumentet bifalls och finner att så sker. Ordföranden frågar slutligen 
kommunfullmäktige om Stefan Lissmarks (S) förslag om att ändra ärendets rubricering 
bifalls och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
1. Fördelning av mer resurser i välfärden inklusive schablonersättning med anledning av 
flyktingsituationen för år 2017.pdf 
2. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §219).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/443 

§ 142 Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö 2016 
(revidering) 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med följande motivering: 

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att 
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och 
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering. 

Bakgrund 

Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala 
föreskrifter. Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken 
ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter 
för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har 
lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen. 

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som 
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet. 

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och 
skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 
värmepumpar. 

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid. 

Kommunicering av föreskriften 

Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, Socialnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden samt Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande 
avseende revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att 
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erinra och deras yttrande har tillmötesgått gällande de förändringar de föreslagit. VA-GIS 
tycker att vid varje paragraf ska anges gällande paragraf i miljöbalken. Miljö- och 
byggmyndigheten anser inte att det är nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften 
hänvisa till gällande paragraf i miljöbalken. 

Yrkanden 
Hanna Ershytt (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras 
med följande motivering: 

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att 
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande och ett förslag från 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §96).doc.15-0978-6, Dnr 
MBN 2016/46 
2. Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Lisa Törnqvist Revidering av Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun 2016-06-30.docx 
3. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön 
4. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §232).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/458 

§ 143 IT-nämnd SKNO protokoll 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. IT-nämnd SKNO läggs ned per 2016-12-31. 

2. Fortsatt IT-samarbete inom Skåne Nordost bedrivs inom ramen för samarbetsavtal. 

3. Vidare möten hålls ”per capsulam” d.v.s. återstående möten sker genom utskick och 
besvarande av handlingar via post eller e-post. 

Ärendebeskrivning 
IT-nämnd Skåne Nordsost inrättades 1 juli 2006 med ansvar för uppbyggnad och drift av 
gemensam IT-infrastruktur och internetanslutning samt efter egen provning för andra IT-
system och applikationer som kommuner överför till den gemensamma nämnden. 
Hässleholm kommun var värdkommun och den gemensamma nämnden ingick i 
kommunens organisation. 

Hässleholms kommun har lämnat förslag på avveckling av IT-nämnden. 

IT-nämnd SKNO beslutade vid sammanträde 2016-06-16, § 11 följande: 

- att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att IT-nämnd SKNO läggs ned per 
2016-12-31 

- att fortsatt IT-samarbete inom Skåne Nordost bedrivs inom ramen för samarbetsavtal 

- att befintligt samarbetsavtal mellan Kristianstad kommun och Osby kommun används 
och kompletteras med hantering av upphandlingar samt förtydligas avseende ägande, 
drift och utveckling av gemensamma system. 

- att vidare möten hålls ”per capsulam” d.v.s. återstående möten sker genom utskick och 
besvarande av handlingar via post eller e-post. 

Anna Palm är utsedd som ledamot i IT- nämnden SKNO för Höörs kommun med Per-Olof 
Henriksson som ersättare. 

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

Beslutsunderlag 
1. It nämnd juni 2016.pdf 
2. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §235).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/16 

§ 144 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-26 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14 

_____ 
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Dnr KSF 2016/252 

§ 145 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Marianne Ragntoft utses till ledamot i Höörs Fastighets AB efter Camilla Gottfries 
Hindersson (S). 

2. Ellinor Dahlgren (S) utses till ledamot i VA/GIS nämnden efter Göran Dahlgren (S). 

3. Jacob Egnell (SD) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Ohlson (SD). 

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. Ledamot i Höörs Fastighets AB efter Camilla Gottfries Hindersson (S) KSF 2015/126 

2. Ersättare i kommunstyrelsen från och med 2017-01-01 efter Björn Andreasson (M) KSF 
2015/10 

3. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och med 2017-01-01 efter Björn 
Andreasson (M) KSF 2014/337 

4. Kommunens revisor från och med 2017-01-01 efter Suad Korlat (S) KSF 2014/292 

5. Lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB från och med 2017-01-01 
efter Suad Korlat (S) KSF 2015/25 

6. Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 efter Suad 
Korlat (S) KSF 2015/126 

7. Ledamot i VA/GIS nämnden efter Göran Dahlgren (S) KSF 2015/17 

8. Ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Ohlson (SD) KSF 2015/10 

Yrkanden 
Maria Boström-Lambrén (S) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Marianne Ragntoft utses till ledamot i Höörs Fastighets AB efter Camilla Gottfries 
Hindersson (S). 

Ellinor Dahlgren (S) utses till ledamot i VA/GIS nämnden efter Göran Dahlgren (S). 

Stefan Liljenberg (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Jacob Egnell utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Ohlson (SD). 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag på val, Maria Boström-Lambréns (S) 
två förslag och Stefan Liljenbergs (SD) förslag. Ordföranden frågar kommunfullmäktige 
om föreslagna ledamöter kan väljas och finner att kommunfullmäktige bifallit förslagen. 

_____ 
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§ 146 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om: 

1. Höörs kommun har utsetts till årets Skåneledskommun av Region Skåne och stiftelsen 
Skånska landskap. 

2. Den 16 februari 2017 är det Förtroendevaldas dag om mål, verksamhet, resultat och 
framtid. Det är en heldag. Det är verksamhetsutvecklaren som är ansvarig för dagen. 

3. Det har gått ut en enkät till alla förtroendevalda. Enkätsvaren kommer bland annat 
utgöra underlag för dagen den 16 februari 2017. Sista svarsdag har förlängts till den 31 
december 2016. Alla förtroendevalda uppmanas att svara på enkäten. 

4. Kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 21 december 2016 kan komma att 
tidigareläggas från kl. 19:00 till kl. 18:00 på grund av ärendemängden och uppskattad tid 
för behandling av ärendena. 

  

Brita Edholm (L) informerar kommunfullmäktige om att Höörsbon och silversmeden Lars 
Håkansson är Region Skånes Kulturpristagare 2016. 

_____ 
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§ 147 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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