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Utses att justera Magnus Marvéus (L), Maria Truedsson (MP) Paragrafer 32 - 47 
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 Anders Netterheim (M) 
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Dnr KSF 2017/37 

§ 32 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 16 mars 2017 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 22 mars 2017. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 13 mars 2017 har tillgängliggjorts på Höör24 den 22 mars 2017, 
information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar, 
Skånska Dagbladet den 22 mars 2017 och Lokaltidningen den 25-26 mars 2017 
(Lokaltidningen har ändrat utdelningsdag). 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2017-03-16 
_____ 
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Dnr KSF 2016/608 

§ 33 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande utom Kaiza Nilsson (KD), Arne Gustavsson (C), Brita 
Edholm (L), Peter Rönngren (SD), Ulf Rosvall (SD), Olof Asserfors (S) och Lena 
Zetterström (MP). 

I ledamöternas ställe tjänstgör för Arne Gustavsson (C) Ola Kollén (C), för Brita Edholm 
(L) Birgitta Krüger (MP), för Olof Asserfors (S) Linda Andersson (S) och för Lena 
Zetterström (MP) Anneli Elmelid (MP). För Kaiza Nilsson (KD), Peter Rönngren (SD) 
och Ulf Rosvall (SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det är 38 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/608 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Magnus Marvéus (L) och Maria Truedsson (MP) utses att justera protokollet. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, tisdagen 
den 4 april kl. 16.30. 

Ärendebeskrivning 
Magnus Marvéus (L) och Maria Truedsson (MP) står i tur att justera protokollet enligt 
upprättad turlista. Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter 
sammanträdet kl. 16:30 på kommunhuset, denna gång äger justeringen istället rum på 
tisdagen efter sammanträdet. 

_____ 
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§ 35 Ev. svar på frågor eller interpellationer 

Ärendebeskrivning 
Inga frågor eller interpellationer har ställts. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/608 

§ 36 Ev. bordlagda ärenden 

Ärendebeskrivning 
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten. 

_____ 
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Dnr KSF 2017/21 

§ 37 Presentation av årets Höörsambassadör 
Konstgillet Mittskåne 

Beslut 
Kommunfullmäktige gratulerar Konstgillet Mittskåne till att ha blivit utsedd till 
Höörsambassadör 2016. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Konstgillet Mittskåne utses till Höörsambassadör år 
2016 med följande motivering: 

Konstgillet Mittskåne har satt Höörs kommun på kartan genom att i 15 års tid ha byggt 
upp och utvecklat konceptet Konstrundan Mittskåne. Genom att samordna traktens lokala 
konstnärer, både etablerade och fritidskonstnärer, har Höörs kommun blivit ett attraktivt 
alternativ för alla som under påskens konstrundor passar på att utforska nya delar av 
Skåne. Med sin Höstsalong lockar gillet även konstnärer och besökare under årets mörka 
månader. 

Kommunstyrelsen i Höörs kommun utser varje år en Höörsambassadör. Utmärkelsen 
Årets Höörsambassadör ska gå till: 

en person, ett företag eller en förening, som genom sin verksamhet, sitt arbete, sitt sätt 
att agera och synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, 
och förstärkt den positiva bilden av vår kommun. 

Årets Höörsambassadör har utnämnts sedan 2005. Först av Höörs Turistförening, i 
samråd med Höörs kommun och Företagarna Höör. Sedan 2014 sköts nomineringen av 
Höörs kommun i samråd med Företagarna Höör. Beslut om vem som ska få utmärkelsen 
fattas av kommunstyrelsen. 

Allmänheten och alla som vill har uppmanats att komma med förslag till Årets 
Höörsambassadör, via annonser, hemsida och Facebook. Därefter har en 
beredningsgrupp tittat på förslagen och i sin tur föreslagit kommunstyrelsen om vem som 
ska utses. 

Utmärkelsen delades ut den 10 mars 2017 vid Företagarnas årliga Guldfest. Varje år 
presenteras årets Höörsambassadör för kommunfullmäktige. 

Tidigare Höörsambassadörer: 

2015. Jonas Andersson från multisportlaget Team Peak Performance. 
2014. Elever och lärare på Young Masters Program, Ringsjöskolan 
2013. Stiftsgården Åkersberg 
2012. Damlaget H65 Höör 
2011. Incedi Glasblåseri 
2010. Christer ”Blixten” Jönsson genom Americars 
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2009. Tord Bonde genom Bosjökloster Slott 
2008. Klinta Kryddor & Grönt 
2007. Viggo Edén och Tord Nihlén genom Höörs Sommaropera 
2006. Höör Jazz 
2005. Skånes Djurpark 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §33) 
_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-03-29  12 (25) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2016/605 

§ 38 Informationsärende: Utredare från 
Trafikverket redogör för åtgärdsvalsstudie 
för höghastighetståg för sträckan 
Jönköping - Malmö 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige tackar för den lämnade informationen och lägger informationen om 
åtgärdsvalsstudie för höghastighetståg sträckan Jönköping - Malmö till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av höghastighetsjärnväg är 
det hittills största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorna 
byggdes under andra halvan av 1800-talet. Trafikverket kallar det En ny generation 
järnväg. 

En ny generation järnväg består av flera olika delar. 

Följer du länken nedanför kan du läsa mer om vilka åtgärdsvalsstudier och projekt som 
ingår: 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/ 

Åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö hittar du om du följer länken nedan: 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/en_ny_generation_jarnva
g/jonkoping_malmo/Rapport%20Åtgärdsvalsstudie/avs_jonkoping_malmo_fk_20170215_l
ag.pdf 

Arbetet med åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö har pågått under 2015 och 2016 och 
förväntas vara klart kring årsskiftet 2017/18. Fram till den 20 juni tar Trafikverket gärna 
emot synpunkter på materialet, i första hand från kommuner, regioner och länsstyrelser. 
Som en del i förankringarbetet kommer utredare från Trafikverket till kommunfullmäktige i 
Höör och redogör för åtgärdsvalsstudien. 

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. 
Åtgärdsvalsstudien för Jönköping–Malmö utgör förberedande studier med syfte att 
studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. 

På grund av utredningens omfattning så har den traditionella åtgärdsvalsstudiemetodiken 
inte använts i sin helhet, till exempel har Trafikverket till stor del bedrivit utredningsarbetet 
självständigt. För att förankra och skapa delaktighet hos sina primära intressenter har 
Trafikverket antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och dialog 
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sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig, regional och lokal nivå 
där Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, regioner och 
kommuner deltar. Trafikverket har haft en direkt dialog med berörda kommuner kring 
möjliga principiella lösningar och haft regelbundna arbetsgrupper med de utpekade 
stationsorterna. 

Vill du lämna synpunkter? 

Åtgärdsvalsstudien är inte en del av planläggningsprocessen enligt Lagen om byggande 
av järnväg. Utredningen skickas alltså inte ut som en formell remiss. Först när arbetet 
övergår i järnvägsplan tar den formella samrådsprocessen tar vid. Trafikverket vill som en 
del i en förankringsprocess ge kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna 
synpunkter på materialet. De önskar synpunkter på brister och eventuella sakfel, vilka 
lämpligen rubriceras enligt nedan: 

- allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter 

- obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier 

- synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar 

- synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen) 

- övrigt 

Beslutsunderlag 
1. TjänsteskrivelseInformationKF2017-03.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2016/619 

§ 39 Informationsärende; Integrerad 
årsredovisning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen om integrerad årsredovisning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En redovisning med en integrerad ansats 

Kommunstyrelsen arbetar med att upprätta en årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

Årsredovisningen tas fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att 
årsredovisningen ska ”besvara” åtta frågor: 

1. Vad gör organisationen och under vilka förutsättningar och sammanhang bedrivs 
verksamheten? 

2. Hur bidrar verksamhetens styrstruktur till att skapa samhällsnytta? 

3. Hur ser verksamhetens verksamhetsmodell ut? 

4. Vilka risker och möjlighet påverkar verksamheten på kort, medellång och lång sikt? 

5. Vart är organisationen på väg och hur tar man sig dit? 

6. Hur levererar organisationen på målsättningarna och vilka effekter har det på 
tillgångarna? 

7. Vilka utmaningar finns kring strategin och verksamhetsmodellen? 

8. Hur har organisationen kommit fram till vilken information som ska redovisas? 

  

I projektet att utveckla Höörs kommuns årsredovisning har verksamhetsutvecklare Helena 
Sjöholm engagerat konsulten Lars-Olle Larsson. Han är ambassadör för IIRC i Sverige 
och Senior Advisor på Hallvarsson & Halvarsson sedan 2015. Han har sedan 1970-talet 
arbetat med miljö och hållbar utveckling i och för affärsledningar i svenska noterade 
bolag, statens ägda bolag samt offentlig och ideell sektor. Lars-Olle är författare till flera 
uppmärksammade böcker om kommunikation, redovisning och hållbar affärsutveckling. 

Lars-Olle Larsson har bjudits in till kommunfullmäktige för att informera om integrerad 
årsredovisning. 

Kommunstyrelsen har ännu inte beslutat om en årsredovisning för 2016. 
Kommunstyrelsen beräknar kunna lämna över årsredovisningen till kommunfullmäktige 
efter kommunstyrelsens sammanträde den 3 april, dvs. inom den lagstadgade tiden 
(senast den 15 april 2017, 8 kap. 17 § KL). 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §65) 
2. TjänsteskrivelseinformationKF2017-03.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2017/121 

§ 40 Kompletteringsbudget 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. 10 188 800 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar påbörjade 
under 2016. 

2. Av icke utnyttjat budgetutrymme för 2016 överförs dessutom 6 913 085 kronor i 
kompletteringsbudget för 2017 för investering i filteranläggning i Höörs bad och 
sportcentrum. 

3. Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kronor från projekt 9604, 
tillgänglighetsanpassning, avslås. 

4. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende till investeringar i 
verksamhetssystem godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017. 

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, se tjänsteskrivelsen. Socialnämndens överföring från projekt 
Dörrstängare särskilt boende föreslås godkännas, trots att investeringsresurserna 
planeras till annat projekt. Kostnaden för dörrstängare har blivit lägre, men det finns ett 
behov av investeringar i verksamhetssystem såsom Time Care. 

I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny 
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum. Eftersom Höörs fastighetsbolag äger 
fastigheten, skulle bolaget göra investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en 
höjd hyra för kommunen. Efter budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan 
kommunen och bolaget att kommunen ska genomföra investeringen. Någon budget är 
dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens investeringsbudget för 2016 uppgick till 
97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det kvarstår 37 219 932 kr. Det finns 
således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade projekt och investering i 
filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Kompletteringsbudget 2017 inkl. filteranläggning.docx 
2. Nämndernas begäran om kompletteringsbudget bil 2.pdf (bilaga 2) 
3. Styrgrupp filteranläggning 2017-01-26.pdf 
4. Äskande om ökad investeringsram för filteranläggning till badet.pdf  
5. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §63).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/113 

§ 41 Informationsärende: Bostadsläget 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller en årlig uppföljning som innebär att 
bostadsbyggandet sammanställs tillsammans med nyckeltal och aktuella insatser i ett 
uppföljnings-PM - Bostadsläget i Höör 2017. 

Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens 
planering är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Ett av inriktningsmålen för kommunens verksamhet åren 2015-2018 är ”God livsmiljö och 
boende för alla”, vilket var utgångspunkten för det bostadsförsörjningsprogram som 
antogs i juni 2015. Uppföljnings-PM:et - Bostadsläget i Höör 2017 syftar till att följa upp 
kommunens arbete under 2016 i förhållande till inriktningsmålet och 
bostadsförsörjningsprogrammet. PM:et beskriver läget i februari 2017 när det gäller 
bostadsbehoven, förutsättningar på bostadsmarknaden och planerat bostadsbyggande. 

En planering för 50 nya bostäder/år bedöms vara fortsatt rimlig och relevant, men detta 
mått bör ses över längre tid och inte bedömas år för år. Under 2017 ser det ut som att vi 
kommer en bit över 50 bostäder, och det kan alltså i någon mån väga upp att vi legat en 
bra bit under 50 under de senaste fem åren. Under 2016 har ett stort antal bostäder 
påbörjats. Antalet färdigställda bostäder är fortfarande lågt för år 2016, men bedöms öka 
under 2017 när de nu påbörjade projekten färdigställs. 

Även för 2018 och 2019 förväntas högra siffror. Över tid kan därför den bostadsbrist vi ser 
idag komma att lätta, men samtidigt hoppas vi att ännu fler ska välja att flytta till 
kommunen, och då gäller det att bostadsbyggandet hänger med för att inte 
bostadsbristen ska hänga sig kvar. Den ökning i påbörjade bostäder som vi ser nu 
handlar om flerbostadshus i olika former, allt från traditionellt flerbostadsbyggande med 
trapphus till ombyggnader av butikslokaler och marklägenheter som mer liknar radhus. 

Det är svårare att förutse hur småhusbyggandet kommer att utvecklas. Antalet 
färdigställda småhus var högre 2016 än 2015, men lägre än 2014. Småhusen byggs 
främst i och kring Höörs tätort, men inte samlat till ett visst område utan utspritt på 
lucktomter och avstyckningar. Eventuellt kan takten öka något när tomterna i etapp II på 
Kvarnbäck färdigställs för försäljning. 

Under de närmaste tre åren bedöms alltså hyreslägenheter i flerbostadshus stå för den 
största delen av de nybyggda bostäderna. ”Perstorpet” innebär en mellanform där 
obebyggda villatomter kan utvecklas med smålägenheter i en form som liknar villan. Detta 
koncept ger möjlighet att utnyttja förberedd mark på ett effektivt sätt, samtidigt som det 
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ger möjlighet att skapa nya lägenheter snabbare än vad som vore möjligt i ett större 
flerbostadshusprojekt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Bostadsläget 2017 170221.pdf 
3. Presentation bostadsläget.pptx 
4. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §68).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2013/290 

§ 42 Informationsärende: Ärendelogg fysisk 
planering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen om ärendeloggen för fysisk planering läggs till handingarna. 

Ärendebeskrivning 
Återkommande redovisning av hur arbetet med planuppdrag löper framåt. 

Översiktsplanering mm 

Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt och granskningshandlingarna förväntas bli 
färdiga under våren. 

Detaljplanering 

Kommunen arbetar just nu aktivt med 8 detaljplaner varav: 

- 1 plan för utveckling av Sätoftaskolans mark och lokaler 

- 3 planer för nya bostäder (Blommeröd, Fogdaröd, och Skogsviolen) 

- 1 plan för utökade byggrätter till bostäder (Bokeshall-Bokeslund) 

- 1 planändring till skydd för arkitektur och kulturmiljö (Ängsbyn) 

- 1 planändring för upphävande av tomtindelning samt 

- 1 plan för ändring av verksamhetsområde som inte byggts ut (Nord, södra delen) 

Dessutom finns ett planuppdrag för ny förskola vid Åkersberg där det praktiska 
planarbetet inte har påbörjats ännu, men där kontakter pågår med stiftsgården för att 
klarlägga förutsättningarna när det gäller markåtkomst. 

Det finns fyra beslut om planuppdrag för bostäder där planarbetet kan inledas så snart 
sökanden har skrivit under plankostnadsavtal (Bosjökloster 1:33, Sätofta 9:42, Höör 55:8 
samt Kvarnbäck etapp III). För Höör 55:8 löper planbeskedet ut i maj i år. För Bosjökloster 
1:33 beslutades i höstas om att sätta ett slutdatum för planuppdraget ett år framåt i tiden. 
Samma förfarande bör tillämpas även för Sätofta 9:42. 

Ytterligare ett planbesked för bostäder (Bosjökloster 1:714) förväntas i februari och i detta 
ärende verkar sökanden angelägen om att komma igång med planarbetet snarast. 

Planarbetet för Räven m.fl. (Västra Stationsområdet) har förberetts under första halvåret 
2016 men frågan om planuppdrag återremitterades i september. Ett gestaltnings-PM har 
dock godkänts i kommunstyrelsen och dialog pågår om markanvisningarna. 
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Planbehov framöver 

Under 2016 har det blivit allt mer tydligt att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för 
kommunal service i Höör. Utöver satsningen vid Sätoftaskolan och den planerade 
förskolan vid Åkersberg behöver kommunen planera för ytterligare en ny skola med 
förskola och planuppdrag för detta behöver påbörjas under våren. Huvudspåret är att 
samordna detta med planering för ett nytt särskilt boende för äldre eftersom båda 
behoven bedöms kunna lösas på Höör väster. Båda lokalerna behöver också stå klara 
ungefär samtidigt. Även när detta projekt är klart bedöms ytterligare lokaler behövas för 
kommunal service. 

Samtidigt har den externa efterfrågan på detaljplaner ökat under 2016. 
Samhällsbyggnadssektor har bedömt att nuvarande planarkitektresurser inte räcker till för 
att arbetet med nya detaljplaner ska löpa på i önskvärd takt, och avser därför att rekrytera 
ytterligare en planarkitekt. 

Arbetet med ny översiktsplan pekar på behovet av viktiga satsningar framöver. 
Omvandlingen av centrala industriområdet förutsätter ett starkt engagemang från 
kommunens sida och ett förarbete som innefattar bland annat utredningar, dialog och 
markförhandlingar. Även förtätning behöver följas upp närmare. Det vore lämpligt att 
fördjupa planeringen för småstaden Höör genom ett nytt planuppdrag. Planarbetet kan då 
samordnas med det cykelutvecklingsprojekt som kommunen fått stöd till från 
Energimyndigheten. Ett sådant upplägg ger möjlighet att konkretisera tankarna kring 
bland annat förtätning och hållbara trafiklösningar i dialog med invånarna. Det är också 
ett bra sätt att arbeta kontinuerligt med översiktsplanen, och på så vis hålla den fortsatt 
aktuell. 

Därutöver finns ett antal följduppdrag för kommunen att ta initiativ till efter antagandet av 
planen för Ringsjöbandet (skydds- och bevarandeplaner). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ärendelogg 170208.docx 
2. Ärendelogg februari 2017 
3. Ärendelogg ÖP mm.pdf 
4. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §67).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/392 

§ 43 Informationsärende: 
Infrastrukturplanering 2018-2029 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen om infrastrukturplaneringen 2018-2029 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetet med nationell plan (NTI), regional plan (RTI) samt regional 
cykelvägsplan. Presentation av tidplan, aktuella objekt samt förberedande dialoger med 
Region Skåne samt MalmöLund-regionen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx (Information om processerna mm) 
2. Infrastrukturplanering inkl. cykelvägsplan.pdf (Presentation av infrastrukturplanering 
2018-2029) 
3. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §69).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/39 

§ 44 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motion - Ändring och översyn av Va-taxan i Höör överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. (Punkt 7) 

2. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-28 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-13 

3. Revisionsrapport: Placeringar av barn och unga i Höörs kommun. KSF 2017/116 

4. Revisionsrapport: Granskning av flyktingsituationen. KSF 2017/115 

5. Revisionsrapport: Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. KSF 
2017/161  

6. Inbjudan till bussresa den 10 maj från Frosta härads hembygdsförening. Natur- och 
kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna. KSF 2017/39 

7. Motion - Ändring och översyn av Va-taxan i Höör. Motionen inlämnad 2017-03-20 av 
Mikael Sparrhult (L), Magnus Marvéus (L), Brita Edholm (L) KSF 2017/183 

8. Länsstyrelsens protokoll (2017-03-20) Ny ledamot och nya ersättare i 
kommunfullmäktige. KSF 2014/309 

_____ 
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Dnr KSF 2017/40 

§ 45 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Hanna Dalhusen (M) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Anders 
Nilsson (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. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Anders Nilsson (M). KSF 2015/12 

2. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Johan Magnusson (MP). KSF 2015/12 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Hanna Dalhusen (M) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Anders 
Nilsson (M). 

  

  

_____ 
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Dnr KSF 2016/608 

§ 46 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/608 

§ 47 Mötets avslutande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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