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§ 115 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Maria Truedsson (MP) och Lars-Olof Andersson (C) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, måndagen den 18 maj kl 
17.00. 

3. Föredragningslistan godkänns med följande ändring: 

Erik Mårtensson (KD) vill ha med ett extra ärende: ”Vad är på gång i Höör”? 

Anna Palm (M): I protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 107, 
Detaljplan för Ljungstorp, är formuleringarna under ”Överläggningar” och ”Yrkanden” 
svåra att förstå. Dessutom är Christer Olssons partibeteckning fel, ska vara (M). 

Ordföranden godkänner att ärendena läggs till föredragningslistan. 

 

 

_____ 
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Dnr KSF 2015/82 

§ 116 Miljöpris 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjörnarps Sockengille utses till pristagare av Miljöpris 2015. 

2. Utvecklingschefen uppdras att se över reglerna för utseende av pristagare av Miljöpris. 

3. Miljöpriset ska delas ut av kommunfullmäktiges ordförande. 

 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommuns miljöpris ska gå till enskild person, företag eller organisation för 
berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre och hållbar miljö 
genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och 
naturvårdsarbete. 

Vem som helst kan föreslå kandidater till miljöpriset, som delas ut en gång per år. Sedan 
år 2012 finns en nomineringskommitté, med uppdrag att bereda ärendet. Kommittén kan 
själv föreslå kandidater. Nomineringskommittén består av: kommunekologen, 
näringslivschefen och tjänstemän från miljö- och byggmyndigheten, med möjlighet att 
adjungera representanter från föreningar och organisationer. 

Som priskommitté fungerar kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Miljö- och 
byggnadsnämndens presidium. Beslut om vem eller vilka som ska mottaga Höörs 
kommuns miljöpris fattas av kommunstyrelsen. Förslag till pristagare ska vara inlämnade 
senast den 15 mars. Priset delas normalt ut i samband med Nationaldagsfirandet den 6 
juni. Till den 15 mars 2015 har följande tre förslag till pristagare kommit in: 

Holma skogsträdgård – för sitt sätt att låta naturen samverka med trädgården på ett 
ursprungligt vis, med fantastisk forskning som lockar långväga studiebesök. 

Tjörnarps sockengille – för sitt arbete med de fina, nya vandringsslingorna som börjar vid 
Tjörnarps station. 

Vaxsjöns fiskevårdsområde – för att de kämpat i flera år för att skydda Vaxsjön från 
förorenat vatten från den tänkta skidarenan. 

 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att utse 
Tjörnarps Sockengille till miljöpristagare 2015. Bifallsyrkandet biträds av Susanne 
Asserfors (S), Christer Olsson (M), Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP), Rolf Streijffert 
(SD), Erik Mårtensson (KD) och Annagreta Reinholdz (S). 

Susanne Asserfors (S) yrkar att reglerna för utseende av miljöpristagare ska ses över. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Tilläggsyrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP), Mikael Sparrhult (FP), Annagreta 
Reinholdz (S), Rolf Streijffert (SD), Christer Olsson (M) och Erik Mårtensson (KD). 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 96 
Inkomna förslag 
Regler för miljöpris och tidigare pristagare finns på: www.hoor.se/miljopris 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/260 

§ 117 Musik på Bosjökloster 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Musik på Bosjökloster 2015 beviljas ett sponsorbidrag på 50 000 kronor. 

2. Sponsorsbidraget ska finaniseras ur verksamhet 2203 Information och marknadsföring. 

3. Kommunstyrelsen ska hösten 2015 ha en principdiskussion angående sponsring. 

Ärendebeskrivning 
Musik på Bosjökloster har ansökt om 100 000 kr i projektbidrag för verksamheten 2015. 
Evenemangen arrangeras av SkåneEstrad–Musik på Bosjö. 2014 beviljade Höörs 
kommun 50 000 kr i bidrag ur verksamhet för Information och marknadsföring och 25 000 
kr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. 2013 beviljade Höörs kommun 
50 000 kr i bidrag och för 2012 års verksamhet beviljades bidrag från Leader MittSkåne. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Bifallsyrkandet biträds av Mikael Sparrhult (FP), Annagreta Reinholdz (S), Helena Ohlson 
(SD), Erik Mårtensson (KD) och Fredrik Hanell (MP). 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 98 
Tjänsteskrivelse från Peter Wollin, utvecklingschef 2015-04-07 
Projektbeskrivning Musik på Bosjökloster 2015 (2014-08-26) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-11  9 (36) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/167 

§ 118 Ansökan om sponsring säsongen 
2015/2016 (1 maj 2015 - 30 juni 2016), H 65 
Höörs Handbollsklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. H65 Höörs damlag beviljas ett sponsorbidrag på 100 000 kronor för säsongen 
2015/2016 och H65 Höörs damlag. 

2. H65 Höörs herrlag beviljas ett sponsorsbidrag på 30 000 kronor för säsongen 
2015/2016. 

3. Sponsorsbidraget ska tas ur kommunstyrelsens anslag för information och 
marknadsföring, verksamhet 2203. 

 

Ärendebeskrivning 
H65 ansöker om sponsorbidrag för säsongen 2015/2016 för herrlaget och elitbidrag för 
damerna. Herrlaget ansöker om 30 000 kr och elitlaget ansöker om en summa som är i 
nivå med vad andra kommuner stödjer sina elitklubbar med. Förra året sponsrade 
kommunen herrlaget med 30 000 kr och elitlaget med 100 000 kr. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Bifallsyrkandet biträds av Mikael Sparrhult (FP), Stefan Liljenberg (SD), Lars-Olof 
Andersson (C) och Erik Mårtensson (KD). 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 99 
Skrivelse från H 65, daterad 2015-03-31 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/133 

§ 119 Befolkningsprognos för Höörs kommun 
2015 - 2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2015-2025 ska ligga till grund för 
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas. 

2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2015 - 2025 ska anmälas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
KAAB Prognos AB har upprättat en befolkningsprognos för Höörs kommun för åren 2015-
2025. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 100 
Befolkningsprognos för Höörs kommun 2015-2025 från KAAB prognos AB. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-11  11 (36) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/168 

§ 120 Förslag till gemensam organisation för 
besöksnäringen i Destination MittSkåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Höörs kommun ska tillsammans med Hörby och Eslövs kommun, Företagarföreningen 
MittSkåne och Linderödsåsens Turism och Tourism in Skåne AB bilda ett partnerskap. 

2. Höörs kommun godkänner förslaget till partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom 
besöksnäringen i MittSkåne. 

3. Höörs kommun godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och 
Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-
2017. 

4. Höörs kommun avsätter medel i budgeten enligt förslaget. 

5. Utvecklingschef Peter Wollin utses till ledamot i styrgruppen. 

6. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av 
kommunfullmäktige i Eslöv och Hörby. 

Ärendebeskrivning 
Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. 
Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd av år och turistexporten, det vill säga 
utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. 

Besöksnäringen har en viktig roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, likväl 
som den betyder mycket för storstäderna. Branschen är bred och omsluter allt som 
turister gör när de lämnar sin normala hemvist. 

På nationell nivå finns en ambition att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri 
med en fördubblad omsättning. För att lyckas krävs ett strategiskt fokus, en offensiv 
satsning och konstruktiv samverkan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Tourism in 
Skåne AB har med ” Collaborative tourism 2020”, en tillväxt-strategi för besöksnäringen, 
inlett ett omfattande utvecklingsarbete kring att samla de lokala turismorganisationerna 
och besöksnäringen mot målbilden att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta 
destinationer. 

I MittSkåne har de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samverkat sedan 2010 inom 
ramen för två olika Leaderprojekt, först ”Sätt MittSkåne på kartan” och sedan 
”Destinationsnav MittSkåne” 

Syftet med ”Sätt MittSkåne på kartan” var att stärka och utveckla området som destination 
genom kunskapssupport och affärsutveckling. Effekterna har varit stora och aktörerna 
som deltagit i arbetet har utvecklats kraftigt, nya arbetstillfällen har skapats och 
samarbetet och kännedomen om varandra har ökat. Ett nätverk har skapats. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-11  12 (36) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Sammantaget har effekten varit att aktörerna mer mogna, mer professionella och redo att 
ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt ”Destinationsnav 
MittSkåne” syftade därför till att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt 
destinationsnav i området. Med destinationsnav avsågs det område där utvecklingen 
inom besöksnäringen kan samordnas, i syfte att samordna resurser och kompetenser för 
att skapa en utvecklingskraft i näringen. Sammanfattningsvis beskriver företagen behovet 
av en fokusförflyttning, från ett mer passivt mottagande till ett aktivt utvecklingsarbete. 

En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren 
tolkar som besöksmål. En stor utmaning är att lösa samverkansfrågor mellan de aktörer 
som vill utveckla och samtidigt marknadsföra destinationen med ett gemensamt budskap. 
Besöksnäringen i området består av många små aktörer med stor bredd och flera större 
besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor 
utvecklingspotential där de små aktörerna har behov av gemensam kompetensutveckling 
och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter 
och boende hos andra aktörer. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 
Bifallsyrkandet biträds av Lars-Olof Andersson (C), Christer Olsson (M), Stefan Liljenberg 
(SD), Mikael Sparrhult (FP), Erik Mårtensson (KD) och Björn Andreasson (M). 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 101 
Missiv daterad 2015-04-20 
Partnerskapsavtal 
Samverkansavtal 
Verksamhetsplan 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/49 

§ 121 Anmälan, Avskrivning av ärende 
”Begäran om planbesked, Sjunnerup 1:44, 
1:49 och 1:60 gällande sammanläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Planuppdraget skrivs av. 

Ärendebeskrivning 
Då det fanns en gällande avstyckningsplan ansökte fastighetsägarna om upphävande av 
planen i syfte att lantmäteriet skulle kunna lägga samman de tre fastigheterna till en. 
Lantmäteriets handläggare har haft olika syn på om kommunen behöver upphäva 
avstyckningsplan för att lantmäteriet ska kunna utföra sammanläggning, dvs 
fastighetsbilda till ny fastighet. Lantmäteriet sammanlade i detta fall de tre fastigheterna 
utan att avstyckningsplanen behövde upphävas och en ny fastighet har bildats; Sjunnerup 
1:76, utan att avstyckningsplanen avskrevs. Sökanden har meddelats och fakturan på 
planbeskedet (KS 2014-04-10 § 61) som var på väg, har annullerats och ärendet föreslås 
avskrivas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 104 
Tjänsteskrivelse från Anneli Andersson, planarkitekt, 2014-03-10 
Förrättningskarta, Sammanläggning av Sjunnerup 1:44, 1:49 och 1:60 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2010/16 

§ 122 Planändring Höörsgård 26 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplanearbetet avbryts och avslutas. 

2. Planuppdraget upphävs. 

 

 

Reservation mot beslutet 
Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult 
(FP), Maria Truedsson (MP) och Björn Andreasson (M) reserverar sig muntligt mot 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Planuppdrag gavs 2010-02-09 till att ändra markanvändningen inom planområdet från J 
till B. Övriga användningsområden inom planområdet kommer att aktualiseras. I arbetet 
med att ta fram en samrådshandling tas en behovsbedömning fram för att bedöma om 
planen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen kommer fram till att planen inte innebär betydande miljöpåverkan 
men att det behöver tas fram risk-, buller- och markföroreningsutredningar. Utredningarna 
behövs för att ge en tydlig och genomarbetad samrådshandling samt att utredningarna 
redogör vad som behöver åtgärdas för att det ska vara möjligt att ha bostäder i anslutning 
till väg 23. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark yrkar att begäran om planändring avslås och att planuppdraget därmed 
upphävs. Avslagsyrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP), Annagreta Reinholdz (S) och 
Stefan Liljenberg (SD). 

 

Christer Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark ställer proposition på avslagsyrkandet och 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med avslagsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 105 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Behovsbedömning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2011/100 

§ 123 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl norra 
delen (Sågenområdet Norra)  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Utlåtandet daterat 2011-08-25 godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Norra delen upprättad 2011-08-
25, godkänns för antagande. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att säkerställa tillgången till mark lämplig att exploateras som 
verksamhetsområde. 

Detaljplanen daterad 2011-02-17 har varit föremål för utställning under tiden 2011-05-30 
– 2011-06-20. Inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterat 2011-08-25. 

Samhällsbyggnadssektor föreslår att Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet daterat 
2011-08-25 samt godkänner förslag till detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Norra 
delen upprättad 2011-08-25, för antagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet 2015-04-28 § 106. 

 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 106 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser 
Genomförandebeskrivning 
Illustrationsplan 
Samrådsredogörelse 
Utlåtande 
Beslut med bilagor från Trafikverket 2014-10-09 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/341 

§ 124 Detaljplan för Ljungstorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för komplettering av kartan så 
att den allmänna tillgängligheten tydliggörs. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att aktualisera en gällande detaljplan för Ljungstorps 
fritidshusområde Ö39, antagen 1963. Gällande detaljplan tillåter ej att byggnader 
överstiger 100 m2 och en bygglovsansökan för bostadsområdet är ofta större än 100 m2. 
Området har sedan 1987 kommunalt vatten- och avlopp och består till största del av året-
runt bostäder. Aktualiseringen gäller främst byggrätt, byggnadshöjd och fastighetsstorlek. 

Kommunstyrelsen gav 2000-03-01 § 38 ledningsgruppen för fysisk planering i uppdrag att 
upprätta planförslag för ett flertal bostadsområde där Ljungstorpsområdet är ett sådant 
område. 

I översiktsplan 2002 framgår det att områden för fritidshus bör genom ändrade 
planbestämmelser, göras mer attraktiva för permanentboende. Detaljplanen möjliggör 
bostadsbebyggelse och konferensverksamhet med övernattning på Ljungstorps gård, 
samt natur, där dagens förutsättningar har varit utgångspunkt för detaljplaneförslaget. 
Den viktigaste frågan i planeringen är i vilken omfattning som fastigheterna får bebyggas, 
det vill säga vilken den största tillåtna byggnadsarean ska vara för Ljungstorpsområdet. I 
planförslaget föreslås även nya byggrätter norr om Ljungstorps Gård, på fastighet Sätofta 
1:39. 

Sedan samrådet har bestämmelser på Sätofta 1:39 utformas flexibelt för att möjliggöra 
antingen friliggande villor, parhus eller radhus. Dialog har även förts med 
samfällighetsföreningen om befintliga naturremsor i området, frågor som rör tillgänglighet 
för räddningstjänst, avfalls hantering m.m. samt en diskussion med ägarna av Ljungstorps 
gård angående ett föreslaget naturområde genom deras fastighet som möjliggör en 
genare koppling till busshållplatsen på Sätoftavägen. Ett område i planen har även 
undantagits för att underlätta vid en möjlig framtida bebyggelse på Sätofta 1:56, sydväst 
om planområdet. 

Yrkanden 
Rolf Streijffert (SD) yrkar på återremiss av ärendet. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 107 
Tjänsteskrivelse 2015-04-10 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-05-08 § 79 
Plankarta 2015-05-04 
Planbeskrivning 2015-05-04 
Samrådsredogörelse 2015-05-04 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2005/102 

§ 125 Planuppdrag för Hörnan 23 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planuppdraget avskrivs. 

2. Ärendets rubricering ändras till Planuppdrag för Hörnan 23. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun äger den obebyggda fastigheten Hörnan 23. Våren 2005 fick kommunen 
en förfrågan om att sälja fastigheten till ägaren av grannfastigheten. I oktober samma år 
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förutsättningarna för framtida användning 
skulle redovisas i fördjupad översiktsplan för centrum och att kommunen i avvaktan på 
denna inte skulle sälja marken. 

2009 redovisade stadsarkitekten för kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till 
exploatering av fastigheten. Kommundirektören fick i uppdrag att ta in anbud för 
exploatering av fastigheten i enlighet med förslaget. 

2011 redovisade stadsarkitekten ett nytt förslag om exploatering. Kommunstyrelsen 
beslutade att ge planavdelningen uppdrag att pröva möjlighet till affärsverksamhet i 
sydöstra delen av kvarteret Hörnan, där fastigheten Hörnan 23 ingår. 

2009 brann köpmanhuset på fastigheten Hörnan 8 ner till grunden. De nya ägarna har 
visat intresse att bebygga tomten, men ingen konkret förfrågan har kommit in till 
kommunen. Denna fastighet ingår inte i den föreslagna avgränsningen för planområdet 
från 2011. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28. 

Överläggning 
Anna Palm (M) föreslår att rubriken ändras till planuppdrag för Hörnan 23. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 108 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2011/333 

§ 126 Begäran om planbesked, Höör 55:8, kv 
Aborren 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Positivt planbesked lämnas för bostäder i form av radhus eller marklägenheter på 
fastigheten Höör 55:8, i den del som ligger mer än 100 m från Höörsån. 
 
2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

3. Planarbetet ska ske med utökat förfarande. 

4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. 

5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal. 

6. Planarbetet bedöms kunna avslutas kring årsskiftet 2016/2017, förutsatt att 
plankostnadsavtal tecknas inom 3 månader från detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna önskar pröva möjligheten att uppföra bostäder på fastigheten Höör 
55:8. Marken är planlagd för jordbruksändamål genom stadsplan från 1942. 

Beslutsförslaget har presenterats av Plan- och utvecklingsenheten och ärendet har även 
beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till förslaget. Anna Palm (M) biträder bifallsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 109 
Tjänsteskrivelse Karin Kallioniemi 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/256 

§ 127 Inrättande av ceremoni för nya svenska 
medborgare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En årlig ceremoni inrättas för nya svenska medborgare boende i Höörs kommun. 

2. Rutiner för genomförande av den årliga ceremonin för nya svenska medborgare 
boende i Höörs kommun godkänns. 

3. Ett integrationspris ska inrättas och utdelas första året 2016, kommundirektören 
uppdras att ta fram kriterier för prisets utdelande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 att uppdra åt planerings- och utvecklingsenheten 
att utreda och föreslå inrättande av en årlig ceremoni för nya svenska medborgare och 
återkomma till kommunstyrelsen senast den 31 december 2014. 

Integrationskoordinator Branislav Nikolic har upprättat förslag i enlighet med uppdraget 
genomtjänsteskrivelse 2015-02-10. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Bifallsyrkandet 
biträds av Fridrik Hanell (MP). 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 110 
Tjänsteskrivelse från Branislav Nikolic, integrationskoordinator, 2015-02-10 
Rutiner för genomförande av årliga medborgarskapsceremonier för nya svenska 
medborgare boende i Höörs kommun 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 § 165 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/103 

§ 128 Information ang kommunstyrelsens 
arbetsutskott, arbetssätt och utbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomikontoret ska varje halvår ge kommunstyrelsen information om nedlagda 
kostnader för förtroendevaldas deltagande i kurser inklusive resekostnader och 
traktamenten. 

2. Informationen ska anmälas till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsätt och utbildning. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar att förvaltningsorganisationen varje halvår ger kommunstyrelsen ett 
utdrag på vilka kostnader som gått till kurser för alla förtroendevalda inklusive kursavgift, 
resekostnader och traktamente. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 111 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-09 § 74 
Beskrivning av arbetsuppgifter för halvtidskommunalrådet i Höör 2015-02-27. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/339 

§ 129 Svar på motion från Kristdemokraterna 
”avseende integration av 
ensamkommande flyktingbarn”. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås med socialnämndens yttrande som motivering. 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna i Höör föreslår i en motion att socialtjänsten erbjuder de 
ensamkommande flyktingbarn, som bor i gemensamt boende på Orup, kontaktfamiljer 
samt läxhjälp. Kommunstyrelsen arbetsutskott har remitterat ärendet till socialnämnden 
för yttrande. 

Socialnämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med den motivering som anges i socialnämndens beslut. Susanne Asserfors 
(S) biträder avslagsyrkandet. 

Christer Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Erik Mårtensson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre yrkanden. Ordföranden konstaterar vidare att 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut är huvudyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på de båda nya yrkandena som är att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen respektive avslå motionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat att yrkande om avslag ska ställas mot huvudyrkandet. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

Ja - röst för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Nej - röst för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 

Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson 
(MP), Helena Olsson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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(MP) och Stefan Lissmark (S). 

Följande röstade nej: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson 
(KD), Mikael Sparrhult (FP) och Anna Palm (M). 

Ordföranden konstaterar att yrkande om avslag fått 8 röster mot 5 röster och därmed ska 
ställas mot huvudyrkandet. 

Christer Olsson (M), Anna Palm (M) och Erik Mårtensson (KD) reserverar sig muntligt mot 
beslutet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag mot kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

Ja - röst för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Nej - röst kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstningsresultat 

Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson 
(MP), Helena Olsson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell 
(MP) och Stefan Lissmark (S). 

Följande röstade nej: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson 
(KD), Mikael Sparrhult (FP) och Anna Palm (M). 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen med 8 röster mot 5. 

Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (FP) 
och Christer Olsson (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 112 
Protokoll från Socialnämnden 2015-01-27 § 16 
Tjänsteskrivelse från Ewa Näslund, socialt ansvarig socionom, 2014-12-09 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-27 
Motion från Kristdemokraterna 2013-11-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/173 

§ 130 Omfördelning av kostnader för 
vaktmästartjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Vaktmästartjänster till ett värde av 4 709 000 kr ombudgeteras enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2013 skrevs hyresavtalet med HFAB om, ”se Bilaga 1 Avtal HFAB.pdf”. En 
särskild överenskommelse, att upprätta separata avtal för städning och 
vaktmästartjänster, ingicks. Beslut fattades 2013-12-03 KSF 2013/342. Detta medförde 
att kostnaden för vaktmästarna (8 st), som tidigare legat fördelade utifrån en kostnad per 
kvadratmeter på lokaler inom avtalet, faktureras separat. Kostnaderna för 
vaktmästartjänsterna har tidigare fördelats solidariskt. 

Respektive sektor bär idag sin faktiska kostnad. Justering av budget har inte skett då 
kostnaden tidigare ingick i hyran (den totala kostnaden för lokalhyran, vaktmästartjänster 
och städning var densamma). Enligt förslaget så debiteras Barn-och utbildningssektorn 
för fem av dessa tjänster, varav en tjänst delas med Kultur och Fritidssektorn, och Social 
sektor för tre. Ombudgetering behöver göras enligt ”Bilaga 2 Omfördelning 
vaktmästartjänster.doc”. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 120 
Tjänsteskrivelse 2015-03-31 
Avtal HFAB 
Omfördelning av ramar 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/393 

§ 131 Firmatecknare för Höörs kommun 
(2015), ändringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av tidigare beslut (KS 2015-01-12 § 9): 

Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder ska 
tecknas av: kommundirektör Michael Andersson, ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 
kanslichef Gunilla Dencker Skog, redovisningschef vakant, utvecklingschef Peter Wollin, 
var för sig med kontrasignation av antingen ekonom Hedvig Lindgren, 
redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, redovisningsekonom Kerstin Carlsson, eller 
ekonom Rickard Davidsson. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av nyanställningar krävs nytt beslut för firmatecknare och kontrasignerare 
för år 2015. 

 

Överläggning 
Anna Palm (M) anser att redovisningschef ska stå som vakant. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 121 
Firmatecknare 2015 med bilaga 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/63 

§ 132 Ansökan om kommunalt bidrag för 
2015, Lunds Botaniska Förening 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lunds Botaniska Förening medges ett verksamhetsbidrag på 7000 kronor för 2015 års 
verksamhet. 

2. Verksamhetsbidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Ärendebeskrivning 
Lunds Botaniska Förening (LBF) är en ideell förening som bildades 1858 och som numera 
har hela Skåne som sitt verksamhetsområde. Projekt Skånes flora startade 1989 för att 
inventera landskapets kärlväxtflora. Arbetet avslutades i denna form genom publicering 
av boken Floran i Skåne 2007. Fortfarande datalägger dock föreningen de växtfynd som 
tillkommer, så att databasen hålls aktuell och levande. För närvarande pågår en 
inventering av Skånes mossor. Även de fynduppgifterna dataläggs. Vissa delar av 
materialet finns redan idag tillgängligt digitalt via Artportalen. På sikt är ambitionen att 
hela materialet ska vara tillgängligt den vägen. 

I projekt Millora har 200 slumpmässigt utvalda inventeringsrutor ur projekt Skånes flora 
återinventerats i ett miljöövervakningsprojekt för att följa eventuella förändringar i 
landskapet. Föreningen står också för den floraväktarverksamhet som bedrivs i Skåne, 
där ett antal lokaler för hotade växter övervakas. I Höör finns omkring 40 sådana lokaler. 
Ett annat arbete som utförs av föreningen är ”Årets växt” som är en populär, riktad 
inventering där en viss utsedd växtart inventeras varje år. I dessa inventeringar deltar 
även personer utan botaniska specialkunskaper. År 2015 är årets växt ögonpyrola. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anna Palm (M), Fredrik 
Hanell (MP), Helena Ohlson (SD), Erik Mårtensson (KD) och Susanne Asserfors (S) 
biträder bifallsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 122 
Tjänsteskrivelse från Anna-Karin Olsson, Informationsansvarig, 2015-03-25 
Ansökan från Lunds Botaniska Förening 2015-01-26 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/140 

§ 133 Mellanskånes Renhållningsaktiebolags 
(MERAB) årsredovisning 2014, uppdrag 
till det av kommunfullmäktige valda 
ombudet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga och uppdra åt det 
av kommunfullmäktige valda ombudet att på ordinarie bolagsstämma, för 
verksamhetsåret 2015 i Mellanskånes Renhållningsaktiebolag rösta för 

1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 
 
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 
 
3. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören. 
 
4. Fatta övriga för bolagsstämmans genomförande nödvändiga beslut i ärende som 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen skall behandla. 
 
5. Till ombud utse Stefan Lissmark (S) och till ersättare utse Anna Palm (M). 

Ärendebeskrivning 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt årsredovisning 2014 samt 
den auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport över densamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 123 
Missiv, Årsredovisning för MERAB 2014 
Årsredovisning MERAB 2014 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/172 

§ 134 Ändring av delegationsordningen för 
tillståndshantering av brandfarliga varor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun (antagen av kommunstyrelsen 
2011-08-18, § 98), avdelning E Tillsynsärenden och F Tillståndsärenden revideras till 
lydelsen enligt bilaga ”Förslag till ändring”. 

Ärendebeskrivning 
Enligt uppdaterad lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor skall både 
tillståndshandläggning och tillsynsverksamhet bedrivas av verksamhet inom samma 
område, § 21 (2010:1011) lagen om brandfarliga och explosiva varor. Sedan tidigare utför 
Räddningstjänsten Tillsyn för både brandfarliga och explosiva varor samt tillstånd för 
explosiva varor. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 124 
Förslag till ändring, 2015-04-20 
Ändring i räddningstjänstens delegation, 2015-03-03 
Antagen delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun, 2011-08-19, § 98 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-11  30 (36) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/177 

§ 135 Ändring av stiftelsernas föreskrifter 
gällande avsättning till utdelningsbart 
kapital 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreskrifterna för Lantbrukare Karl Johanssons hjälpfond, Anna och Nore Lundgrens 
minnesfond, Höörs sociala samfond, Wilhelm och Annie Nilssons fond, Erik och Anna 
Jönssons minnesfond, Erik och Helge Perssons stiftelse, Till förmån för elever, till förmån 
för lärare och skolledare och Nils och Hilma Perssons fond ändras så att all avkastning 
och allt kapital kan delas ut. 

2. Nils Jönssons stiftelses geografiska område utökas till hela Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Anledningen till förslaget är att kammarkollegiet inte kommer att godkänna 
sammanslagning. Därför råder Bill Martens(Advokatfiskal på kammarkollegiet) oss att 
istället ändra föreskrifterna så att vi kan dela ut all avkastning och även ta av kapitalet. 

På så vis kan man dela ut allt på de stiftelser som har väldigt lite kapital och genom detta 
avveckla. 

Från och med i år så ska alla stiftelser anmälas till Länsstyrelsen vilket medför ökade 
kostnader. 

I nuläget har majoriteten att 90 % av avkastningen går till utdelningsbart kapital. 

Stiftelser som berörs är Lantbrukare Karl Johanssons hjälpfond, Anna och Nore 
Lundgrens minnesfond, Höörs sociala samfond, Wilhelm och Annie Nilssons fond, Erik 
och Anna Jönssons minnesfond, Erik och Helge Perssons stiftelse, Till förmån för elever, 
till förmån för lärare och skolledare och Nils och Hilma Perssons fond. 

Nils Jönsson har idag utdelning på hela avkastningen. Problemet för denna stiftelse är det 
geografiska området, Norra Frosta kommun. Det är för få sökande men mycket kapital att 
dela ut. 

Här vore det önskvärt att få utöka det geografiska området till hela Höörs kommun. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 125 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-11  31 (36) 
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Dnr KSF 2015/191 

§ 136 Val av ombud till årsstämma för 
Rönneåns Vattenråd och 
Rönneåkommitténs årsstämmor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anna Palm (M) utses till ombud för Rönneåns vattenråds och Rönneåkommitténs 
årsstämmor. 

2. Lars-Håkan Persson (M) utses till ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ombeds att utse ett ombud (ordinarie och ersättare) till Rönneåns 
vattenråds och Rönneåkommitténs årsstämma den 1 juni 2015. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 127 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 
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Dnr KSF 2015/178 

§ 137 Förfrågan om samarbete med den 
nationella samordnaren för den sociala 
barn- och ungdomsvården 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Höörs kommun ska delta i samarbete med den nationella samordnaren för den sociala 
barn- och ungdomsvården enligt förfrågan. 

Ärendebeskrivning 
Regeringens nationella samordnare har fått i uppdrag att i dialog med bland annat 
företrädare för ett antal kommuner stärka och stödja utvecklingen inom den sociala barn- 
och ungdomsvården så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Samarbetet innebär besök vid två tillfällen, ett under 2015 och ett under 2016. Syftet med 
besöken är att få ta del av den information som finns om kommunen som är relevant för 
samtalet om den sociala barn- och ungdomsvården. Samordnaren önskar även träffa 
barn och vårdnadshavare som har egen erfarenhet av kommunens sociala barn- och 
ungdomsvård. 

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat föreslå socialnämnden att tacka ja till 
deltagande i samarbetet. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M), Helena Ohlson SD) och Lars-Olof Andersson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 132 
Regeringskansliet, Socialdepartementet, Förfrågan om samordnare, 2015-03-25 
Regeringskansliet, Socialdepartementet, Promemoria 
Regeringskansliet, Socialdepartementet, protokoll 2014-08-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/56 

§ 138 Anmälningar 2015 (för 
politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 
2. Entledigande av borgerlig vigselförrättare, KSF 2015/169 
3. Förordnande som borgerlig vigselförrättare, KSF 2014/45 
4. Budgetförutsättningar 2015-2018, cirkulär från SKL 
5. SKL:s sammanträdesplan 2016 
6. Dom från Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen ang tillstånd enligt miljöbalken till 
reglering av vattennivån i Dagstorpssjön i Höörs kommun. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/107 

§ 139 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegationsbeslut fattade av Tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2015-04-01 - 2015-04-
08 KSF 2015/91 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/215 

§ 140 Information till kommunstyrelsen, vad 
är på gång i Höör? 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bereda ärendet och komma med förslag hur 
kommunstyrelsen ska få information om vad som händer i Höör. 

Ärendebeskrivning 
Vid punkten för godkännande av föredragningslistan uppger Erik Mårtensson (KD) att han 
vill vill ha med ett extra ärende: ”Vad är på gång i Höör”? Stefan Lissmark (S) godkänner 
att ärendet läggs till föredragningslistan. 

Ärendet diskuteras. Huvudsakligen framkommer tre förslag: 

1. Kommunstyrelsen ska varje termin ha en träff med nämndspresidierna. 

2. Kommunstyrelsen ska regelbundet få information via epost eller Höör 24, bland annat 
ska de få tillgång till kommundirektörens månadsbrev. 

3. Kommundirektören ska vid kommunstyrelsens sammanträden ha en punkt där han 
informerar om vad som är på gång i Höör. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/83 

§ 141 Ändring av protokoll för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-
28 

Beslut 
Kommunstyrelsen ändrar protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2015-
04-28 § 107 så att rubriken överläggning med tillhörande text tas bort. Under rubriken 
yrkande ändras ”bifall till förslaget” till ”bifall till förslaget att föreslå kommunstyrelsen 
besluta godkänna förslaget för granskning”. Slutligen ändras Christer Olssons 
partibeteckning till (M). 

Ärendebeskrivning 
Vid godkännande av föredragningslistan anförde Anna Palm (M) att det i protokollet från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 107 Detaljplan för Ljungstorp är 
formuleringarna under ”Överläggningar” och ”Yrkanden” svåra att förstå. Dessutom är 
Christer Olssons partibeteckning fel, ska vara (M). 

Rubriken överläggning med tillhörande text föreslås tas bort. Under rubriken yrkande 
föreslås ändras ”bifall till förslaget” till ”bifall till förslaget att föreslå kommunstyrelsen 
besluta godkänna förslaget för granskning”. Slutligen föreslås Christer Olssons 
partibeteckning ändras till (M). 

Därefter har texten följande lydelse: 

Yrkande 

Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till förslaget att föreslå kommunstyrelsen besluta 
godkänna förslaget för granskning. Anna Palm (M) och Christer Olsson (MP) biträder 
bifallsyrkandet. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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