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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 25 oktober 2017 kl 19:00–20:15

Utses att justera

Erik Mårtensson (KD), Maria Boström-Lambrén (S)

Justeringens plats och tid

kommunkansliet, Södergatan 28, torsdagen den 2 november kl 08.30.

Paragrafer 142 - 157

Sekreterare

Gunilla Dencker Skog
Ordförande

Anders Netterheim (M)
Justerande

Erik Mårtensson (KD)

Maria Boström-Lambrén (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-25

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-02

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2017-11-24
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Beslutande

Anders Netterheim (M), ordförande
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf
Anna Palm (M)
Camilla Kampf (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Christer Olsson (M)
Jan Malmström (M)
Tom Ström (M)
Erik Mårtensson (KD)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Arne Gustavsson (C)
Birgitta Krüger (L)
Christina Pehrson (L)
Peter Rönngren (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Rolf Streijffert (SD)
Natalia Bengtsson (SD)
Carina Berg (SD)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Jill Andersson (S)
Olof Asserfors (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Olle Krabbe (V)
Agne Dahlqvist (V)
Jan Malmgren (M)
Daniel Ell (M)
Wojciech Wlosinski (L)
Göran Dahlgren (S)
Roger Persson (S)
Anneli Elmelid (MP)
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Övriga

Knut Kryger (L)
Marianne Ragntoft (S)
Anita Tarkkonen (V)
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Staffan Olofsson, Administratör, KLK, Kansli
Christer Ekelund, Ordförande kommunens revisorer, Politiker
Linda Andersson, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret
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Dnr KSF 2017/37

§ 142 Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
2. Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 13 oktober 2017 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 18 oktober 2017.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 9 oktober har tillgängliggjorts på Meetings + den 18 oktober 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 18 oktober 2017 och Lokaltidningen den 14 och 15 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-10-13
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/633

§ 143

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Jessica Ashworth (M), Lars-Håkan Persson
(M), Brita Edholm (L), Ulf Rosvall (SD), Thomas Hulth (S), Lena Zetterström (MP) och
Mona Schill Ingvarsson (S).
I ledamöternas ställe tjänstgör för Jessica Ashworth (M) Daniel Ell (M), för Lars-Håkan
Persson (M) Jan Malmgren (M), för Brita Edholm (L) Wojciech Wlosinski (L), för Thomas
Hulth (S) Roger Persson (S), för Lena Zetterström (MP) Anneli Elmelid (MP) och för Mona
Schill Ingvarsson (S) Göran Dahlgren (S). För Ulf Rosvall (SD) saknas ersättare.
Ordföranden konstaterar att det finns 40 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/633

§ 144 Val av justerande samt bestämmande
av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Erik Mårtensson (KD) och Maria Boström Lambrén (S) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, torsdagen
den 2 november kl 08.30.

Ärendebeskrivning
Erik Mårtensson (KD) och Maria Boström Lambrén (S) står i tur att justera protokollet
enligt upprättad turlista.
Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter sammanträdet kl.
16:30 på kommunhuset, tiden är ändrad detta möte på förslag från ordföranden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/633

§ 145 Svar på enkel fråga från Fredrik Hanell
(MP) till socialnämndens ordförande
Anders Magnhagen (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Enkel fråga från Fredrik Hanell (MP) till socialnämndens ordförande Anders Magnhagen
(S) får ställas.

Ärendebeskrivning
Inga nya interpellationer har ställts. Interpellation från Johan Svahnberg (M) till
kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark (S), KSF 2017/435, behandlas under
ärendet bordlagda ärenden då ärendet bordlades vid förra kommunfullmäktigemötet.
Fredrik Hanell (MP) ställer en enkel fråga till socialnämndens ordförande Anders
Magnhagen (S) om möjligheten för ensamkommande barn att få stanna i Höör efter 18årsdagen då enligt lagstiftningen Migrationsverket övertar kostnaden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseärende4.docx
Enkel fråga Från Fredrik Hanell (MP) till socialnämndens ordförande om
ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/633

§ 146 Bordlagd interpellation från Johan
Svahnberg (M) till kommunstyrelsens
ordförande Stefan Lissmark (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen från Johan Svahnberg (M) till kommunstyrelsens ordförande Stefan
Lissmark (S) får inte ställas.

Ärendebeskrivning
Vid förgående kommunfullmäktigemöte bordlades interpellationen. Den ska därför tas upp
igen detta möte i oförändrat skick.
Av 5 kap. 49 § kommunallagen (KL) framgår att en interpellation måste avse ett ämne
som faller inom kommunens kompetens och tillhör fullmäktiges, en nämnds eller en
berednings handläggning. Genom kravet på att interpellationen måste tillhöra en nämnds
eller en berednings handläggning utesluts också mera allmänpolitiska ämnen som inte
har koppling till handläggningen.
Då Höörs kommun inte handlägger ärende om lotterier som interpellationen handlar om
så faller ämnet utanför fullmäktiges, en nämnds eller en berednings handläggning.
Det är dock ytterst kommunfullmäktige (5 kap. 51 § KL) som beslutar om interpellationen
får ställas eller inte, kommunfullmäktiges beslut kan inte överklagas.
De lokala bestämmelserna för interpellationer framgår av kommunfullmäktiges
arbetsordning §§ 31-32.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas eller
om interpellationen inte får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att
interpellationen inte får ställas.

Beslutsunderlag
1. Information om regler om interpellationer.docx
2. InterpellationJohanSvahnberg.txt.pdf
3. Tjänsteskrivelseinterpellation.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/631

§ 147

Ev. informationsärende

Ärendebeskrivning
Inga informationsärenden tas upp på mötet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/342

§ 148

Delårsrapport per den 31/8 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Delårsrapport per 2017-08-31 godkänns.
2. Uppgiften ”Den avgiftsfinansierade delen redovisas i separat bilaga.” på sidan
53 stryks.

Ärendebeskrivning
Budgeten 2017 för Höörs kommun omsluter 848 miljoner kronor. Delårsrapporten
redovisar hur medlen hittills använts för att kommunens mål ska uppnås, den ekonomiska
hushållningen vara god och en hållbar utveckling främjas.
Rapporten har tagits fram enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
ramverket för integrerad redovisning (IIRC).
I rapporten beskrivs viktigare händelser, bland annat att kommunen lanserat en ny
hemsida, att kommunen arbetar med HBTQ-frågor, att kommunen driver ett
innovationsprojekt och att kommunen arbetar för ett fossilbränslefritt Höör. Rapporten
beskriver även vad kommunen gör för att nå kommunfullmäktiges fyra mål för
mandatperioden; God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga och professionella,
Innovativa och ansvarsfulla och Långsiktigt hållbar ekonomi.
Årets resultat beräknas till -16,8 mnkr, vilket är 17,2 mnkr sämre än budget. Nämndernas
avvikelser är ett underskott på 18,6 mnkr jämfört med budget. Ett stort underskott
befarades redan tidigt under året och under våren togs beslut om restriktivitet vid inköp
och vikarietillsättning samt särskild prövning för alla vakanta tjänster.
Efter delårsrapporten ska dessutom samtliga nämnder redovisa åtgärder för hur de ska
klara innevarande årsbudget – eller, för vissa nämnder, visa överskott för att solidariskt ta
ansvar för kommunens ekonomi. Detta arbete krävs även för att klara ekonomin de
kommande åren, eftersom det kommer att fordras stora effektiviseringar. Arbete för att se
över budgetarbete och hantering av underskott ska inledas.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S), Camilla Källstrom (M), Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C)
ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.
Camilla Källström (M) yrkar att uppgiften ”Den avgiftsfinansierade delen redovisas i
separat bilaga.” på sidan 53 stryks då den inte är bilagd.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag och finner att förslaget bifalls. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Camilla
Källströms (M) tilläggsförslag bifalls och finner att förslaget bifalls.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseKS171001.docx
2. Ho Delår 2017 0927.pdf
3. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §263).doc
4. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2017 i Höörs kommun.pdf
5. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017 - Höörs kommun_.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/428

§ 149 Redovisning av obehandlade motioner
vt 2017 - rätta datum för beslut i
redovisningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisning av obehandlade motioner vt 2017 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lista över obehandlade motioner t.o.m. 2017-06-30 redovisas. I nuläget finns inte några
obehandlade motioner.

Beslutsunderlag
1. Ej slutbehandlade motioner 2017 och ev rester från 2015-2016.docx
2. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §265).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/433

§ 150 Energi- och klimatrådgivning gemensamt avtal 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Gemensamt avtal om energi- och klimatrådgivning med Hörby och Sjöbo kommuner
godkänns och ersätter tidigare avtal från 2009.

Ärendebeskrivning
2009 avtalade Höör, Hörby och Sjöbo kommuner om att dela tjänst för energi- och
klimatrådgivning. Nu har kommunerna förhandlat fram ett nytt avtal. Det nya avtalet tar
hänsyn till att en ny förordning STEMFS 2016:385 tillåter att kommunerna gemensamt
ansöker om statsbidrag för grundläggande energi- och klimatrådgivning. Punkt 6 i avtalet
ändras så att det årligen ska göras en avstämning av kostnader kring tjänsten där
respektive kommuns faktiska kostnader regleras.
Avtalet har arbetats fram av representanter för de olika kommunerna och godkänts av
samhällsbyggnadschefen och kommundirektören.

Beslutsunderlag
1. gemensamt avtal 2017 EKR 0821.docx
2. Avtal om gemensam energi- och klimatrådgivning 2009-04-23.pdf
3. Tjänsteskrivelseenergirådgivning170914.docx
4. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §272).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/339

§ 151

Sammanträdestider 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för 2018: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25
april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 17 oktober, 31 oktober, 28 november och
19 december.
2. Sammanträdena börjar kl. 19 utom novembersammanträdet som börjar kl. 18:00.

Ärendebeskrivning
Varje år upprättar kanslichefen ett förslag till möteschema för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Schemat ska ta hänsyn till vissa
önskemål om mötesdag och dessutom skapa ett bra ärendeflöde. Särskild hänsyn måste
tas till kommunens ekonomiska rapporter och till budgetprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat önskemål om att kommunstyrelsens och
kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda på tisdagar istället för måndagar.
Kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara klar så att ledamöterna har två
helger för inläsning.
Delårsrapporten kommer att läggas fram till kommunstyrelsen ca en vecka senare än
2017.
Yrkanden
Anders Netterheim föreslår kommunfullmäktige besluta:
2. Sammanträdena börjar kl. 19 utom novembersammanträdet som börjar kl. 18:00.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag bifalls och finner att
förslaget bifalls. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Anders Netterheims (M)
förslag bifalls och finner att förslaget bifalls.

Beslutsunderlag
1. REV_Tidplan 2018 KSAU KS KF - 171003.docx
2. Tjänsteskrivelsetidsplan201820170914.docx
3. Förslag på ordförandeberedningar etc i tidplanering 2018.pdf
4. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §275).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/398

§ 152 Valkretsindelning och
valdistriktsindelning valet 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Höörs kommun ska bestå av en valkrets. Beslutet ska översändas till länsstyrelsen för
fastställande.
2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta att ändra Höörs kommuns
valdistrikt. Ändringen innebär att antalet valdistrikt minskas från 9 till 8 distrikt enligt karta,
bilaga 1.
3. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att ändra valdistriktens namn enligt följande:
från Höör 1 till Höör C/Bokeslund
från Höör 2 till Höör/Stenskogen
från Höör 3 till Höör/Fogdaröd
från Höör 4 till Höör/Åkersberg
från Bosjökloster till Höör/Bosjökloster
från Höör NV till Höör/Hallaröd
från Tjörnarp till Höör/Tjörnarp
från Gudmuntorp till Höör/Gudmuntorp

Ärendebeskrivning
En kommun i Höörs storlek består av en valkrets som normalt sett delas upp i olika
valdistrikt. Det är länsstyrelsen som senast i december före valåret fattar beslut om
kommunens valkrets/ar och valdistrikt, oftast på förslag av kommunfullmäktige. Det har
kommit in önskemål om ändring av valdistrikt till Valnämnden. Länsstyrelsen har också
anmodat kommunen att fatta beslut om valkrets/ar oavsett om kommunen avser att utföra
förändringar eller inte.
Höörs kommun består nu en valkrets och 9 valdistrikt. Nu föreslår valnämnden att antalet
valdistrikt minskas till 8 och gränserna och indelningarna följa naturliga gränser istället för
äldre indelningar. Valdistrikt 5 delas upp mellan de andra distrikten i Höörs tätort och
Bosjökloster (Sätofta). Det föreslås vidare att området söder om bron till Gamla Bo
tillfaller Gudmuntorp. Valdistrikten byter även namn enligt Valmyndighetens riktlinjer.
Beslutsmotivering
Fördelar med förslagen är att den största valkretsen Höör 5 minskas och att gränserna
känns mer naturliga för de röstande. Den minsta valkretsen Gudmuntorp blir något större.
Sammantaget bör beslutet ge en något jämnare valkretsindelning sett till antalet
Justerande

Utdragsbestyrkande
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röstberättigade per valkrets. Då förtidsröstningen ökats har antalet röstande på
vallokalerna minskats och det finns utrymme att ha större valdistrikt. Det finns därför inte
längre anledning att ha 9 valdistrikt trots att Höörs kommun är en växande kommun.
Valdistrikten byter även namn så att de överensstämmer med Valmyndighetens riktlinjer
för namn på valdistrikt.

Beslutsunderlag
1. Valnämnden 2017-09-13 § 21
2. Kartor visande valdistrikten och de nya gränserna Bilaga 2
3. Tjänsteskrivelsevalkretsvaldistrikt2017-09-13
4. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §276).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/96

§ 153 Redovisning av partistödets
användning 2016 och utbetalning av
partistöd 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 456 701 kr för 2018 att fördelas
enligt följande:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 86 910 kr
Moderata Samlingspartiet – 86 910 kr
Sverigedemokraterna – 74 624 kr
Miljöpartiet de gröna – 51 052 kr
Centerpartiet – 43 908 kr
Liberalerna – 43 908 kr
Vänsterpartiet – 37 766 kr
Kristdemokraterna – 31 623 kr
2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2018.

Ärendebeskrivning
Partier med mandat i kommunfullmäktige har sökt partistöd med stöd av gällande regler
för utbetalning av partistöd. Partistöd syftar till att stärka den kommunala demokratin och
ska användas för lokalt partiarbete. Partierna har redovisat för hur partistödet använts
under 2016 och redovisningarna har granskats av en av respektive parti utsedd särskild
granskare. Kansliet har kontollerat att redovisningarna är i enlighet med lag och av
kommunfullmäktige fastställda regler för partistödet. Partistödet består av ett grundstöd
på 25 480 kr för 2018 samt ett mandatstöd på 6 143 kr per mandat i kommunfullmäktige.
Beslutsmotivering
Partierna har använt partistödet för 2016 för lokal partiverksamhet vilket har intygats av
särskild granskare. Även övriga krav enligt kommunallagen och av kommunfullmäktige
fastställda regler är uppfyllda. Det finns därför skäl att utbetala föreslaget partistöd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd20170913.docx
2. Kontroll - Redovisning av partistöd 2016 - politiska partier i Höörs kommun.pdf
3. Redovisning av partistödets användning - vänsterpartiet för år 2016.pdf
Justerande

Utdragsbestyrkande
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4. Meddelande.pdf (Komplettering från Vänsterpartiet via mail)
5. Redovisning från Socialdemokraterna.pdf
6. Redovisning av partistödets användning - sverigedemokraterna för år 2016.pdf
7. Redovisning av partistödets användning - Liberalerna för år 2016.pdf
8. Redovisning av kommunalt partistöd.pdf (Kristdemokraterna)
9. Redovisning av använt partistöd 2016 - Moderaterna .pdf
10. Redovisning av använt partistöd 2016 - Miljöpartiet de Gröna i Höör.pdf
11. Redovisning av använt partistöd 2016 - Centerpartiet i Höör.pdf
12. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §277).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-25

20 (24)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/39

§ 154

Anmälningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kaiza Nilsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
2. Mona Schill-Ingvarsson (S) enledigas från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige.
3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Mona Schill-Ingvarsson (S).
4. Fredrik Jönsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
5. Motion angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige av Johan Svahnberg (M) får
ställas och den remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
6. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.
Ordföranden tackar avgående ledamöter och ersättare för sina arbetsinsatser inom ramen
för sina uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Justerat protokoll KF 2017-09-27.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-27)
2. Bilagor till KF protokoll 2017-09-27.pdf
3. KS Justerat protokoll 2017-10-09.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-09)
4. Samlat svar - Ärendebalanssammanställning 2017-09-25 (Redovisning av
ärendebalansförteckning vt 2017. KSF 2017/23)
5. Ärendelogg DP september 2017.pdf (Ärendelogg fysisk planering. KSF 2013/290)
6. Ärendelogg ÖP mm september 2017.pdf (Ärendelogg fysisk planering. KSF 2013/290)
7. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
av Kaiza Nilsson (KD). KSF 2014/337
8. Länsstyrelsens protokoll (2017-10-10, Dnr 201-26745-17) Ny ledamot/ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige. KSF 2014/309
9. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige av Mona Schill-Ingvarsson (S). KSF 2014/309
10. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden av
Fredrik Jönsson (SD). KSF 2015/13
11. Motion angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige av Johan Svahnberg (M).
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KSF 2017/511

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseanmälningar.docx
_____
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/40

§ 155

Fyllnadsval

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Erik Mårtensson (KD) utses ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Kaiza
Nilsson (KD).

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 Johan Petterssons stiftelse i Höör efter Harriet Paulsson (C). KSF 2015/27
2. Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Kaiza Nilsson (KD). KSF 2014/337.
3. Ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Fredrik Jönsson (SD). KSF 2015/13
4. 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Mona Schill Ingvarsson (S) KSF
2014/309
Yrkanden
Erik Mårtensson (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta:
Erik Mårtensson (KD) utses ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Kaiza
Nilsson (KD).
_____
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Utdragsbestyrkande
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Sida
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/633

§ 156

Övrigt

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
_____
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/633

§ 157

Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

