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§ 1 Parentation
Ärendebeskrivning
Ordföranden håller parentation för ersättaren i kommunfullmäktige Bengt Jönsson.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/22

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

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 18 januari 2018 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 18 januari 2018.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 16 januari har tillgängliggjorts på Meetings + den 24 januari 2018,
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 24 januari 2018, och Lokaltidningen den 20 och 21 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2018-01-18
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/503

§ 3 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Olof Asserfors (S), Maria Truedsson (MP) Lena
Zetterström (MP), Ulf Rosvall (SD) och Agne Dahlqvist (V).
I ledamöternas ställe tjänstgör för Olof Asserfors (S) Roger Persson (S), för Lena
Zetterström Anneli Elmelid (MP), för Agne Dahlkvist (V) Anita Tarkkonen (V). För Ulf
Rosvall (SD) och Maria Truedsson (MP) saknas ersättare.
Ordföranden konstaterar att det finns 39 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/503

§ 4 Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Jessica Ashworth (M) och Jill Andersson (S) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 7
februari, kl. 16.30

Ärendebeskrivning
Jessica Ashworth (M) och Jill Andersson (S) står i tur att justera protokollet enligt
upprättad turlista.
Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter sammanträdet kl.
16:30 på kommunhuset.

Beslutsunderlag
Justeringstillfällen och justeringspersoner KS 2018
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/598

§ 5 Utdelning av förtjänstgåvor för
förtroendevalda politiker 2017
Beslut
Ordförande delar ut förtjänstgåvor:
1. Marianne Ragntoft (S) mottar förtjänstgåva i brons.
2. Wojciech Wlosinski (L) och Christina Pehrson (L) mottar förtjänstgåva i silver.
Ordföranden tackar ledamöterna för sina insatser inom ramen för sina uppdrag.

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda i Höörs kommun erhåller under pågående uppdrag efter 8 år
förtjänstgåva i brons och efter 16 år förtjänstgåva i silver. Marianne Ragntoft (S) har varit
förtroendevald i Höörs kommun i 8 år och Wojciech Wlosinski (L) samt Christina Pehrson
(L) i 16 år.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/60

§ 6 Informationsärende: Kommunens dialog
med polismyndigheten angående
polisstationen och övrig polisiär närvaro
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fullmäktige framför sitt tack till lokalpolischef Anna-Karin Boije för hennes närvaro och
information vid dagens sammanträde.
2. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har en dialog med polismyndigheten angående polisstationen och övrig
polisiär närvaro i Höörs kommun. Inbjuden till dagens sammanträde är lokalpolischef i
Eslöv Anna-Karin Boije.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/61

§ 7 Informationsärende: HFAB:s presentation
av VD och information från bolaget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. VD Mikael Nordholm hälsas välkommen till Höörs Fastighets AB.
2. Information om bolaget läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighets AB:s ordförande Johan Svahnberg (M) presenterar ny VD för bolaget;
Mikael Nordholm.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/503

§ 8 Eventuella svar på frågor eller
interpellationer
Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har kommit in till kommunkansliet när kallelsen upprättas.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/503

§ 9 Eventuellt bordlagda ärenden
Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/568

§ 10 Nybyggnation, Norra Rörums förskola och
pedagogisk omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att Höörs Fastighets AB tillåts bygga en ny förskola och pedagogisk verksamhet där
investeringsbeloppet överstiger 20 mnkr, dock max 25 mnkr.
2. Hyreshöjningen ska rymmas inom barn- och utbildningsnämndens budgetram.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighets AB, HFAB, har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bygga en ny
förskola och pedagogisk verksamhet anpassad för 50 barn. I uppdraget ingår även ny
utemiljö för förskola samt uppfräschning av idrottshall och omställning av befintlig förskola
till lägenheter. Tillkommande hyresökning för ovanstående får maximalt uppgå till 950 000
kr/år enligt kommunstyrelsens beslut.
Vid fortsatt beredning av ärendet har ledningen för barn- och utbildningssektorn uttryckt
önskemål om ett tillagningskök stället för ett mottagningskök som ingick i det första
uppdraget.
VD för HFAB, Mikael Nordholm, har presenterat ett förslag där tillagningskök är
inkluderat. Hyreskostnaden ökar då med ytterligare 125 000 kr per år. Denna
tillkommande kostnad för tillagningskök kan täckas av den besparing som kan göras
genom att den dagliga körningen/transportkostnaden från Tjörnarp till Norra Rörum helt
kan tas bort. Antalet förskolor har ökat de senaste åren men antalet vaktmästare har varit
oförändrat. Vaktmästaren som idag hanterar transporten kan frigöra tid till andra
vaktmästartjänster och rekrytering av ytterligare vaktmästare kan undvikas. Dessutom
kan en resurseffektivare personalbemanning i kök och pedagogisk verksamhet ge en
samordningsvinst motsvarande 0,6 tjänst. Barn- och utbildningsnämnden har därför
beslutat:
1. Hemställa till kommunstyrelsen att skyndsamt fortsätta projekteringen för förskola och
pedagogisk omsorg, tre avdelningar, med tillagningskök i Norra Rörum i enlighet
med förslag från HFAB som tas fram i samverkan med berörda verksamheter och
kökskonsult, och
2. Den tillkommande kostnaden för tillagningskök beräknas motsvara 125 tkr i årshyra,
vilket täcks av den besparing som kan göras genom att den dagliga
körningen/transportkostnaden från Tjörnarp till Norra Rörum helt kan tas bort, samt
3. Uppdra till sektorsledningen att komplettera tjänsteskrivelserna.
Ekonomichefen har inget att erinra eftersom de tillkommande kostnaderna för
tillagningskök kan mötas av lika stora kostnadsbesparingar och kostnaderna kan därmed
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-31

15 (24)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

hanteras inom barn- och utbildningsnämndens budgetram.
Den totala hyresökningen för den nya förskolan uppgår för barn- och utbildningsnämnden
till 1,5 mnkr, vilken måste hanteras inom skolpengen.
Enligt ägardirektivet till HFAB ska kommunfullmäktige hantera frågor av större eller
principiell karaktär för bolaget. Hit hör bland annat investeringar över 20 mnkr. Eftersom
investeringen i Norra Rörum överstiger 20 mnkr, måste denna behandlas av
kommunfullmäktige. HFABs vd återkommer med beräknat investeringsbelopp.
Beslutsmotivering
Eftersom investeringen i tillagningskök istället för mottagningskök inte har någon
påverkan på barn- och utbildningsnämndens totala kostnader, kan projekteringen
fortsätta.
Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) och Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18 § 228
2. Barn- och utbildningschef Lisbeth Bontrons tjänsteskrivelse reviderad 2017-12-21
3. Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB fastställt 2016-02-17, KSF 2015/521
4. Fastighetsstrateg Lars Frostemarks tjänsteskrivelse 2017-12-11
5. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Norra Rörum B.docx
6. Meddelande från HFAB.pdf
7. Presentation Norra Rörums förskola skapad 2017-11-27.pdf
8. Tjänsteskrivelse.docx (Måltidschef Eva Kullenberg)
9. Tjänsteskrivelse, kompl kök och förskoletjänster, Norra Rörums förskola 2017-1229.docx
10. Måltidsverksamhetens föredragning på BUNs sammanträde 2017-12-18.pdf
11. Meddelande.pdf
12. Kommunstyrelsen 2018-01-16 (2018-01-16 KS §3).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/525

§ 11 Ombyggnad i gatukontorets lokaler
(ombyggnation av damernas
omklädningsrum)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna att tekniska nämnden får omfördela 650 000 kr till investeringsprojekt, i 2018
års budget, för ombyggnation av omklädningsrum Förrådet 4 från projektet förnyelse
gatubelysning.

Ärendebeskrivning
Gatu- och parkenheten har äskat medel för ombyggnation av damernas omklädningsrum
på Verkstadsgatan 2. Medel har beviljats med totalt 600 000 kr fördelat under 2017 och
2018. Byggstart är planerat till november.
Under förarbetet upptäcktes att lokalerna på Verkstadsgatan saknar en godkänd OVK,
dvs obligatorisk ventilationskontroll. Denna ska utföras vart tredje år enligt Boverket och
det är byggnadens ägare som är skyldig att se till att de fel och brister som upptäcks vid
OVK åtgärdas omgående. Kraven finns i bygglagstiftningen.
En framtagen kalkyl ger totala kostnader inklusive ombyggnation av ventilation på
1 250 000 kr.
Inom investeringsprojekt för förnyelse gatubelysning finns medel vikta för en separation
av gatubelysningsanläggningen i Tjörnarp på 1 500 000 kr där Trafikverkets och
kommunens anläggningar är sammanbyggda i ett större antal punkter. Trafikverket
initierade frågan för ett par år sedan, men har sedan dess låtit frågan vila. Som det ser ut
i nuläget kommer inget att hända varken 2017 eller 2018.
En omfördelning är därför möjlig inom tekniska nämndens budgeterade
investeringsprojekt.
Beslutsmotivering
Då kommunen har begränsade ekonomiska resurser, måste varje nämnd omfördela
medel inom tilldelad budgetram. Ytterligare medel kan inte äskas. Tekniska nämnden
lyfter ett behov som tillkommit efter beslutet om ekonomiska ramar och visar även hur
detta kan finansieras inom budgetram.
Yrkanden
Hanna Ershytt (C), Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. 2017-10-24 TN § 74.doc (Beslut i tekniska nämnden 2017-10-24, TN § 74.) Dnr TN
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2017/226
2. Tjänsteskrivelseomdispinvest.docx (från ekonomichefen)
3. Kommunstyrelsen 2018-01-16 (2018-01-16 KS §3).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/169

§ 12 Inrättande av Arbetsmarknad,inkludering- kultur- och fritidssektor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. En sektor för Arbetsmarknad, Inkludering, Kultur och Fritid inrättas senast den 1 maj
2018. Sektorn ska omfatta integrationsenheten, Drivhuset, Växthuset, kommunens EKBhem, kultur- och fritidssektorn, folkhälsa och fritidsgårdsverksamheten.
2. Drift och planering av anläggningar (ute och inne), vandringsleder, rastplatser och
badplatser överförs samtidigt från kultur- och fritidssektorn till samhällsbyggnadssektorn.
3. Nuvarande Kultur- och Fritidsnämnden ska ombildas till en Arbetsmarknads-,
inkluderings- och kultur- och fritidsnämnd från och med 2019-01-01.
4. De ekonomiska konsekvenserna för beslutet behandlas i samband med
kompletteringsbudgetens fastställande i Kommunfullmäktige i mars 2018, då respektive
befintliga budget flyttas över till respektive sektorer.
5. Kommunstyrelsen ska få löpande information om sektorns etablering.

Ärendebeskrivning
Personalchef/bitr. kommundirektör, Camilla Lindhe, föredrar ärendet.
Kommunens Ledningsgrupp har initierat en utredning med vidhängande
organisationsförslag om hur kommunens arbetsmarknadsinsatser och integrationsinsatser
ska samorganiseras och samordnas på mest effektiva sätt. Utredningen har bestått av ett
antal olika moment varav tillsättandet av en arbetsgrupp med valda representanter från
berörda sektorer har varit ett – omvärldsanalyser och studiebesök har varit ett annat.
Samtidigt har Kultur- och Fritidssektorns verksamhetsområden och organisation
genomgått en vitalisering och dessutom ställts inför utmaningen om minskade
ekonomiska ramar de kommande åren.
Idén om att arbete, integration, kultur- fritid och folkhälsa hänger samman med varandra
har varit utgångspunkt för organisationsförslaget som helhet.
Var god se tjänsteskrivelse från biträdande kommundirektör/personalchef för utredning
m.m.
En kompletterande ekonomisk beskrivning över hur denna organisationsförändring
påverkar nämndernas budgetramar, har bifogats ärendet.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt
1-3 med ett ändringyrkande gällande beslutspunkt 4. Beslutspunkt 4 ska lyda: ”De
ekonomiska konsekvenserna för beslutet behandlas i samband med
Justerande

Utdragsbestyrkande
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kompletteringsbudgetens fastställande i Kommunfullmäktige i mars 2018, då respektive
befintliga budget flyttas över till respektive sektorer”. Bifallsyrkandet med
ändringsyrkandet gällande beslutspunkt 4 biträds av Stefan Lissmark (S), Anders
Magnhagen (S), Lars-Olof Andersson (C), Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell (MP) och
Arne Gustavsson (C).
Stefan Liljenberg (SD) lämnar ett tilläggsyrkande avseende att kommunstyrelsen ska få
löpande information om sektorns etablering. Tilläggsyrkandet biträds av Anna Palm (M).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslutspunkt 1-3.
Ordföranden ställer proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1-3.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens 4:e attsats kontra Anna Palms (M)
med fleras ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Liljenbergs (SD) med fleras
tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen löpande ska få information om sektors etablering
och finner att det bifalles.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseAIKFsektor171130 rev 171221.docx (innehåller utredning)
2. Sektor för arbetsmarknad, inkludering, kultur och fritid.pdf (Ramjustering med
anledning av inrättandet av sektorn)
3. Kommunstyrelsen 2018-01-16 (2018-01-16 KS §14).doc
4. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §143).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/13

§ 13 Anmälningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Marie Ferrari (S) entledigas från sitt uppdrag som lekmannarevisorersättare i
MERAB (KSF 2015/25:12)
2. Marie Ferrari (S) entledigas från sitt uppdrag som lekmannarevisorersättare i HFAB
(KSF 2015/126:22)
3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Bengt Jönsson (MP).
4. Ingemar Lindh entledigas från sitt uppdrag som överförmyndare.
5. Uppdra åt kommunfullmäktiges valberedning att bereda frågan om att utse ny
överförmyndare.
6. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.
Ordförande tackar de avgående ledamöterna för nedlagt arbete inom ramen för deras
uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Justerat protokoll KF 2017-12-20.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20) KSF
2016/636:5
2. Justerat protokoll KS 2018-01-16.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-16) KSF
2017/189:18
3. Länsstyrelsen Skåne, meddelande angående begäran om ny sammanräkning för
Miljöpartiet (DOC180 109.pdf) KSF 2014/309:124
4. Kommunfullmäktiges justeringsschema 2018, (justeringsschema KF 2018.pdf) KSF
2017/339
5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som lekmannarevisorersättare i MERAB från Marie
Ferrari (S), KSF 2015/25:12
6. Anmälan om avsägelse av uppdrag som lekmannarevisorersättare i HFAB från Marie
Ferrari (S), (KSF 2015/126:22)
7. Länsstyrelsen utser Göran Dahlgren (S) till ordinarie ledamot i fullmäktige från 5 januari
2018 till och med 14 oktober 2018 - efter avgående Linda Andersson (S) KSF 2014/309
8. Länsstyrelsen utser Lena Johansson (S) till ersättare i fullmäktige från 5 januari 2018
till och med 14 oktober 2018 - efter Göran Dahlgren (S) KSF 2014/309
9. Begäran om entledigande från uppdrag som överförmyndare från Ingemar Lindh.
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Beslutsunderlag
1. Justerat protokoll KF 2017-12-20.pdf
2. Justerat protokoll KS 2018-01-16.pdf
3. DOC180 109.pdf (Länsstyrelsen Skåne, meddelande angående begäran om ny
sammanräkning för Miljöpartiet)
4. Justeringschema KF 2018.pdf
5. meddelandehtml.pdf (avsägelse Marie Ferrari)
6. meddelande.pdf (avsägelse Marie Ferrari)
7. DOC180 111.pdf (Beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige (180105, Dnr 201-309-18)

_____
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Dnr KSF 2018/14

§ 14 Fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Yvonne Espinoza (S) utses till ledamot i socialnämnden efter Linda Andersson (S).
2. Else Håkansson (S) utses ersättare i socialnämnden efter Yvonne Espinoza (S).

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 kultur- och fritidsnämnden efter Rose Bengtsson (SD). KSF 2015/17
2. Ersättare i socialnämnden efter Carina Berg (SD). KSF 2015/11
3. Ledamot i socialnämnden efter Linda Andersson (S). KSF 2015/11

Beslutsunderlag
1. DOC180 111.pdf (beslut från Länsstyrelsen om val till KF)
2. Tjänsteskrivelse om fyllnadsval.docx
_____
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Dnr KSF 2017/503

§ 15 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-31

24 (24)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/503

§ 16 Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____
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