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Dnr KSF 2018/22

§ 30 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 15 mars 2018 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 15 mars 2018.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 13 mars har tillgängliggjorts på Meetings + den 21 mars 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 21 mars 2018, och Lokaltidningen den 17 och 18 mars 2018.

Beslutsunderlag
Kungörelse KF 2018-03-28.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/505

§ 31 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom: Camilla Kampf (M), Jessica Ashworth (M),
Lars-Håkan Persson (M), Lars-Olof Andersson (C), Arne Gustavsson (C), Brita Edholm
(L), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Ulf Rosvall (SD), Lars Oscarsson (S),
Fredrik Hanell (MP) och Kenneth Kallin (MP).
I ledamöternas ställe tjänstgör för Camilla Kampf (M) Olle Iding (M), för Jessica Ashworth
(M) Jan Malmgren (M), för Lars-Olof Andersson (C) Ola Kollén (C), för Arne Gustavsson
(C) Martin Olsson (C), för Brita Edholm (L) Wojciech Wlosinski (L), för Lars Oscarsson (S)
Roger Persson (S), för Fredrik Hanell (MP) Anneli Elmelid (MP).
För Lars-Håkan Persson (M), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Ulf Rosvall
(SD), Kenneth Kallin (MP) saknas ersättare.
Ordföranden konstaterar att det finns 36 beslutande ledamöter närvarande.
_____
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Dnr KSF 2017/505

§ 32 Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Olle Iding (M) och Olof Asserfors (S) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 4 april,
kl. 16.30

Ärendebeskrivning
Camilla Kampf (M) och Olof Asserfors (S) står i tur att justera protokollet enligt upprättad
turlista.
Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter sammanträdet kl.
16:30 på kommunhuset.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att Camilla Kampf (M) är frånvarande.
Ordförande Anders Netterheim (M) föreslår att Olle Iding (M) ska justera dagens protokoll
tillsammans med Olof Asserfors (S) och ordföranden.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/567

§ 33 Presentation av årets Höörsambassadörer
Beslut
Kommunfullmäktige gratulerar H 65 Höörs damlag och Skånes Djurpark till att ha blivit
utsedd till Höörsambassadörer 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att H65 Höör damlag och Skånes Djurpark utses till
Höörsambassadör år 2017 med följande motivering:
1.
H65 Höör damlag har med sina fantastiska framgångar verkligen bidragit till att sätta
Höör på kartan, inte bara den svenska utan även på den europeiska kartan.
Laget har på bara några år tagit sig hela vägen. Våren 2017 kröntes framgångarna med
ett SM-guld. Under hösten fortsatte segertåget då laget gick obesegrat genom första
halvan av serien.
Resultaten har även kvalificerat H65 för spel ute i Europa. Våren 2017 tog laget silver i
Challenge cup och säsongen 2017/2018 spelar laget i EHF-cupen.
2.
På ett kreativt och nytänkande sätt har norska Lund Gruppen utvecklat Skånes Djurpark
och tagit upplevelserna till en ny nivå. Till sitt innehåll är parken helt unik.
Sommaren 2016 introducerade djurparken världens första Fåret Shaun-land och 2017
invigdes Expedition UPP. Målet är att bli Sveriges bästa destination för familjer med barn
upp till 12 år.
Skånes Djurpark lockar många besökare till Höör, men bidrar också till stärkt identitet för
kommunens alla invånare. Satsningen i Skånes Djurpark är viktig inte bara för Höörs
kommun och MittSkåne utan för hela södra Sverige.
Eftersom Lund Gruppen är ett norskägt bolag kan de inte tilldelas utmärkelsen Årets
Företagare enligt organisationen Företagarnas kriterier.

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
Justerande
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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 2 mars 2018 vid Företagarnas årliga Guldfest. Varje år
presenteras årets Höörsambassadör för kommunfullmäktige.
Tidigare Höörsambassadörer:
2016. Konstgillet Mittskåne
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-02-13 (2018-02-13 KS §29).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/505

§ 34 Ev. svar på frågor eller interpellationer
Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har anmälts.
_____
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Dnr KSF 2017/505

§ 35 Ev. bordlagda ärenden
Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/73

§ 36 Annonsering av Kommunfullmäktiges
kungörelse om sammanträde
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs endast på kommunens digitala
anslagstavla.
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras utifrån detta beslut.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Sedan årsskiftet ska kommunens anslagstavla vara digital och finnas på kommunens
hemsida. Detta ger ett minskat behov av annonsering på annat sätt, av bland annat
kungörelsen av kommunfullmäktiges möten. För att minska kostnader och behovet av
personella resurser finns anledning att ompröva behovet av annan annonsering än den
som är obligatorisk och ska göras på kommunens anslagstavla.
Historik
Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträde annonseras i Lokaltidningen och
Skånska Dagbladet. Kungörelsen publiceras även på kommunens digitala anslagstavla
och anslagstavlan på kommunhuset. Den senare är sedan den nya kommunlagen trädde
kraft den 1 januari 2018 i juridisk mening inte att betrakta som kommunens anslagstavla,
eftersom anslagstavlan ska vara webbaserad och finnas lätt åtkomlig på kommunens
hemsida. Kraven på att anslagstavlan ska vara webbaserad har tillkommit för att öka
tillgängligheten. Ingen behöver längre ta sig till kommunhuset för att ta del av
informationen. Däremot behövs tillgång till Internet, vilket kan vara en viss begränsning
därför finns i kommunens reception en dator med tillgång till internet för besökare.
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras på
kommunens anslagstavla. Övrig annonsering och publicering är frivillig.
Utifrån att kommunallagens krav på annonsering har ändrats föreslås att
kommunfullmäktiges sammanträden i Höörs kommun anslås på kommunens digitala
anslagstavla. Det innebär en årlig kostnadsminskning på ca 50 000 kr. Kostnaderna
fördelades 2017 på 32 406 kr i dagspressen och 15 631 Lokaltidningen.
Förslaget är förankrat med kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna för de
politiska partierna i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §56).doc
_____
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Dnr KSF 2018/89

§ 37 Kompletteringsbudget för investering
2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att överföra 9 932 000 kr i kompletteringsbudget 2018 för investeringar påbörjade
under 2017.
2. Att omdisponera 968 000 kr till investeringsprojekt för renovering av badrum på
Vinkelgatan från:
- 9201 inventarier och tekniska hjälpmedel

228 000 kr

- 9202 förbättringar annans fastighet

43 000 kr

- 9203 elcyklar

75 000 kr

- 9204 komplettering IT-system

115 000 kr

- 9206 dörrstängare särskilt boende

87 000 kr

- 9207 renovering Norrevärn

170 000 kr

- 9210 Time Care

250 000 kr

3. Att omdisponera 120 000 kr till investeringsprojekt för låssystem på Skogsgläntan från
projekt 9206 dörrstängare särskilt boende.
4. Att omdisponera 700 000 kr till investeringsprojekt för renovering av kanalmuren längs
Kolljungabäcken från projekt 9600 förnyelse av gatubelysning.

Ärendebeskrivning
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2018. Någon
överföring av driftsmedel hade inte heller blivit aktuellt eftersom kommunens samlade
resultat är negativt.
Nämnderna har äskat att få överföra totalt 9 932 000 kr för olika projekt inom
investeringsbudgeten. I bilaga 1 återfinns nämndernas motiveringar till äskandet. I bilaga
2 finns sammanställning för kompletteringsbudget per nämnd samt respektive nämnds
äskande per investeringsprojekt.
Socialnämnden har tidigare äskat om att omdisponera sin investeringsbudget till
renovering av badrum på Vinkelgatan. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-13 § 30
ska omdisponeringen behandlas i samband med kompletteringsbudgeten. Totalt ska
968 000 kr överföras till investeringsprojekt för renovering av badrum från:
9201 inventarier och tekniska hjälpmedel

228 000 kr

9202 förbättringar annans fastighet

43 000 kr

Justerande
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9203 elcyklar

75 000 kr

9204 komplettering IT-system

115 000 kr

9206 dörrstängare särskilt boende

87 000 kr

9207 renovering Norrevärn

170 000 kr

9210 Time Care

250 000 kr

Det samma gäller omdisponeringen gällande låssystem på Skogsgläntan enligt
kommunstyrelsen 2018-02-13 § 31. 120 000 kr ska överföras från projekt 9206
dörrstängare särskilt boende.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-13 § 288 att avslå tekniska nämndens äskande om
medel till kanalmur längs Kolljungabäcken och uppmanade nämnden att omdisponera
inom tilldelad budgetram. Tekniska nämnden önskar omdisponera 700 000 kr från projekt
9600 förnyelse av gatubelysning.
Beslutsmotivering
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 89,4 mnkr och utfallet var 60,6 mnkr.
Budgetavvikelsen uppgick till 28,8 mnkr och äskandet om kompletteringsbudget uppgår
till 9,9 mnkr.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsekomplbudg2018.docx
2. Bilaga 1 kompletteringsbudget- Nämndernas motivering till äskande om
kompletteringsbudget
3. Bilaga 2 kompletteringsbudget - Sammanställning av kompletteringsbudget per nämnd
samt nämndernas äskande per projekt.
4. Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 30
5. Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 31
6. Kommunstyrelsen 2017-11-13 § 288
7. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §42).doc
_____
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Dnr KSF 2016/533

§ 38 Budgetomföring vid inrättandet av ny
sektor enligt kommunfullmäktiges beslut
2018-01-31 § 12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att med anledning av inrättande av den nya sektorn för arbetsmarknad, inkludering,
kultur- och fritid ska följande budgetjustering göras för perioden maj – december 2018:
1. 1 992 000 kr överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
(helårsbudget 3 307 000 kr)
2. 2 957 000 kr överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden (helårsbudget
4 435 000 kr)
3. 7 892 000 kr överförs från kultur- och fritidsnämnden till teknisk nämnd (helårsbudget
11 853 000 kr)
4. I övrigt specificera vilka medel och ansvarsområde som fortsättningsvis åligger Kulturoch fritid samt gå igenom kultur- och fritidsnämndens befintliga avtal. Uppföljning ska
ske i maj 2018.
5. Vidta en språklig förändring i rubriksättningen av ärendet, förslag till beslut
och ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-01-31, § 12, ska en ny sektor inrättas för
arbetsmarknad, inkludering, kultur- och fritid från och med 1 maj 2018. Sektorn ska
organisatoriskt lyda under kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt ska drift och planering av
anläggningar (ute och inne), vandringsleder, rastplatser och badplatser överföras från
kultur- och fritidssektorn till samhällsbyggnadssektorn (teknisk nämnd). Med anledning av
detta ska följande budgetjusteringar göras:
- 1 992 000 kr överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden (helårsbudget
3 307 000 kr)
- 2 957 000 kr överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden (helårsbudget
4 435 000 kr)
- 7 892 000 kr överförs från kultur- och fritidsnämnden till teknisk nämnd (helårsbudget
11 853 000 kr)
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Överläggning
Ordföranden, Anders Netterheim (M), föreslår en språklig förändring i rubriksättningen av
ärendet, förslag till beslut och ärendebeskrivningen.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
med ett tilläggsförslag avseende en språklig förändring i rubriksättningen av ärendet,
förslag till beslut och ärendebeskrivningen.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget från Anders Netterheim (M) och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Sektor för arbetsmarknad, inkludering, kultur och fritid.pdf
2. Kommunfullmäktige 2018-01-31 (2018-01-31 KF §12).doc
3. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §43).doc
_____
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Dnr KSF 2018/64

§ 39 Borgenstak - IT kommuner i Skåne AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att Höörs kommun såsom för egen skuld ingår borgen för IT-kommuner i Skåne AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
2. Att upphäva tidigare borgensbeslut från kommunfullmäktige 2016-12-21 §, 162.

Ärendebeskrivning
IT-kommuner i Skåne AB bildades 2016-07-01 gemensamt av Höör, Hörby och Östra
Göinge kommun. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och
utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning även för
kommunernas helägda bolag.
I november 2016 beslutade Höörs kommun om sin del av den kommunala borgen för
bolaget, som uppgår till 15 miljoner kronor. Totalt för bolaget uppgår borgensramen till 45
miljoner kronor.
Förändringen i detta beslut är en justering av beslutssatsen, som innebär att långivaren
(Kommuninvest) får bättre villkor för sin upplåning. För kommunen som borgenär innebär
det att Kommuninvest kan begära borgen utan att bolaget begärs i konkurs.
Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25 % av lånesumman.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige beslut om borgenstak – IT kommuner i Skåne AB från 2016-12-21
§162
2. TjänsteskrivelseborgenITkommuner.docx
3. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §45).doc
_____
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Dnr KSF 2017/380

§ 40 Avfallsplan 2018-2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avfallsplanen.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen, berörda nämnder och Höörs Fastighetsaktiebolag att
arbeta in avfallsplanens mål och aktiviteter i kommande årsbudgetar och
verksamhetsplaner, samt relevanta styrdokument.
3. Notera att avfallsplanen 2014-2017 är inaktuell.
4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att de andra huvudmännen till
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag också beslutar att godkänna avfallsplanen.

Kommunfullmäktige noterar också att Höörs kommun ska, som en av ägarkommunerna i
MERAB, verka för en omställning till biogasdrift av renhållningsfordon i nästa
avtalsperiod.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till avfallsplan har tagits fram. Planen beskriver hur Höörs kommun tillsammans
med Hörby kommun, Eslövs kommun och Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
(MERAB) ska arbeta med avfallshanteringen till 2021. Tillsammans med de lokala
föreskrifterna för avfallshanteringen utgör den även kommunernas renhållningsordning.
Avfallsplanen har stor även betydelse för kommunfullmäktiges mål god livsmiljö och bra
boende för alla samt långsiktig hållbar ekonomi.
Planen innehåller 11 mål för avfallshanteringen med ett antal åtgärder för att nå målen.
För att säkra att åtgärderna genomförs och målen nås är det viktigt att berörda aktörer
inarbetar åtgärderna i sina verksamhetsplaner.
Ansvaret för att följa upp planen och återredovisa till ägarkommunerna har MERAB.
Åtgärderna kommer att följas upp i början av varje år. Uppföljningen samordnars med
uppföljningen av kommunernas miljömålsprogram. Uppföljningsrapporten ska godkännas
av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Planen har bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för Höörs
kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun och MERAB.
Hur berörs Höörs kommun av planen?
- Miljö- och byggnadsnämnden: Utöva tillsyn av butiker som tar emot farligt avfall och av
transporter av avfall.
- Tekniska nämnden: Utarbeta en handlingsplan mot nedskräpning som bygger på en
nulägesanalys och inventera kommunala deponier.
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- Barn- och utbildningsnämnden: Utarbeta en handlingsplan för minskat matsvinn i
kommunala verksamheter.
- Kommunstyrelsen: ställa krav i upphandling att bygg- och rivningsavfall ska hanteras,
samordna avfallsplaneringen med samhällsplaneringen, ge informations- och
kommunikationsstöd, samt genom att räddningstjänsten ska göra riskbedömningar för
avfallslager.
- Höörs Fastighetsaktiebolag: ställa krav i upphandling att bygg- och rivningsavfall
hanteras och följa upp att kraven efterlevs.
Kommunen berörs också genom planens förväntningar på återbruk av möbler och
utrustning.
Planen ställer inga krav på fossilbränslefria renhållningsfordon. I detta sammanhang bör
noteras att Höörs kommun ska, som en av ägarkommunerna i MERAB, verka för en
omställning till biogasdrift av renhållningsfordon i nästa avtalsperiod.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse för avfallsplan.docx
2. Nytt Följebrev Aktualiserad Avfallsplan 2018-2021 Till kommunstyrelsen.docx
3. NY REV. Avfallsplan 2018-2021.pdf
4. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §55).doc
_____
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Dnr KSF 2018/93

§ 41 Medborgarlöften 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna förslag till medborgarlöfte 2018.

Ärendebeskrivning
För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan
mellan polisen och kommunen en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild,
trygghetsmätningar, medborgardialoger samt medarbetardialoger har polisen tillsammans
med Höörs kommun under 2016 arbetat fram en ny samverkansöverenskommelse för
perioden 2016-2019.
Samverkansöverenskommelsen är ett ramverk över vilka strukturer vi ska ha för
samverkan, inom vilka områden vi ska samverka samt vem och vilka som har ansvar för
beslut och uppföljning inom respektive områden.
Som ett komplement till samverkansöverenskommelsen har lokala medborgarlöften tagits
fram som direkt riktar sig till medborgarna där konkreta åtgärder och insatser framförs
för att öka tryggheten och säkerheten i Höörs kommun.
Medborgarlöftena är insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen
och kommunen.
Löftena är samverkade med polisen och har även redovisats för trygghetsrådet som
beslutade att skicka det vidare för beslut.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseMedborgarlöften 2018.docx
2. Medborgarlöften Höör 2018.docx
3. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §54).doc
_____
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Dnr KSF 2017/581

§ 42 Förändrat reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden efter ny lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för de bestämmelserna i Lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som berör Höörs kommuns ansvar.
2. Reviderat reglemente, där miljö- och byggnadsnämndens ansvar för lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare beskrivs, antas.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-11-14, § 158, att föreslå
kommunfullmäktige besluta om att Miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för de
bestämmelserna i Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
som berör Höörs kommuns ansvar.
Reviderat reglemente, där miljö- och byggnadsnämndens ansvar för lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare beskrivs, antas.
Kommunkansli genomför under våren 2018 en revidering av Höörs kommuns samtliga
nämnders/styrelsers reglementen. Miljö- och byggnadsnämndens behöver i nuläge införa
ovan revidering i sitt nuvarande reglemente.
En ny lag; Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vann
laga kraft i maj 2017. Tillsynsmyndighet för vissa av bestämmelserna är Höörs kommun
varvid kommunfullmäktige måste ta beslut om ansvar för det nya lagrummet. Förslaget är
att Miljö- och byggnämnden i Höörs kommun får ansvaret för de bestämmelserna i Lagen
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som berör kommunens
ansvar och att ansvaret skrivs in i reglementet för Miljö- och byggnämnden. Beslutet om
ansvar för olika lagrum skall enligt kommunallagen kapitel 3 §10 tas av
kommunalfullmäktige samt skall beslut om reglementet enligt kommunallagen kapitel 6
§32 tas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från tf kanslichefen 20180207
2. Föreliggande tjänsteskrivelse av handläggare Johan Valler 20171026.
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3.
4.
5.
6.

Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 20171025.
Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 20170524.
2017-11-14 MBN § 158.doc
Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §46).doc

_____
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Dnr KSF 2015/408

§ 43 Omorganisation av
överförmyndarverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta instruktionen med revidering av tjänstgöringsgraden. Tjänstgöringsgraden
motsvarar uppskattningsvis en tjänst om 20-30%.
2. Föreslå ett fast arvode om 5 000 kronor i månaden med tillkommande timarvode i
enlighet med arvodesreglementet.
3. Ärendet behandlas i anslutning till fyllnadsval efter överförmyndaren.
4. Instruktionen för överförmyndaren gäller till och med 2018-12-31.
5. En översyn av det svenska språket ska göras i instruktionen för överförmyndaren.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har en nominering till ny överförmyndare för Höörs
kommun. Parallellt med nominering av överförmyndare ska ett ärende gällande arvode
samt tjänstgöringsgrad för överförmyndaren behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.
Tf kanslichef Helena Sjöholm har utarbetat en instruktion till överförmyndaren som gäller
t.o.m. 2018-12-31.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Streijffert (SD) yrkar att det ska göras en översyn av det svenska språket i
instruktionen för överförmyndaren.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
med ett tilläggsyrkande avseende en språklig översyn av instruktionen för
överförmyndaren.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet från Rolf Streijffert (SD) och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.
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Beslutsunderlag
1. Instruktion överförmyndaren rev. 2018-03-02.docx
2. Kommunstyrelsen 2018-03-13 (2018-03-13 KS §47).doc
_____
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Dnr KSF 2018/13

§ 44 Anmälningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anja Edén (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Anja Edén (MP).
3. Anna Johnsson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
4. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.
Ordförande tackar de avgående ledamöterna för nedlagt arbete inom ramen för deras
uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Justerat protokoll KF 2018-02-28.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-28)
2. Justerat protokoll KS 2018-03-13.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-13)
3. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige från Anja Edén (MP) ,
KSF 2014/309
4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från Anna
Johnsson (MP) KSF 2015/15
5. Beslut Kommunfullmäktige i Hörby kommun gällande inrättande av gemensam
Överförmyndarnämnd i Höör och Hörby kommuner (Kommunfullmäktige (2018-02-26 KF
§33).doc) KSF 2015/408

Beslutsunderlag
Justerat KF 2018-02-28.pdf
Justerat protokoll KS 2018-03-13.pdf
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige i Höör.pdf
Doc180314.pdf
Fullmäktige i Hörby, 2016-02-26, § 33
Doc180109.pdf
_____
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Dnr KSF 2018/14

§ 45 Fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Hans-Göran Larsson utses som överförmyndare efter Ingemar Lindh fram till och med
31 december 2018.
2. Stefan Lissmark (S) utses som God man i skogsbruks- lantbruks- och tätortsfrågor efter
Marie Ferrari (S).
3. Mona Schill-Ingvarsson (S) utses som lekmannarevisorersättare i MERAB efter Marie
Ferrari (S).
4. Mona Schill-Ingvarsson (S) utses som lekmannarevisorersättare i HFAB efter Marie
Ferrari (S).
5. Madeleine Jehpsson (MP) utses som ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Anna
Johnsson (MP).
6. Elin Vinblad (MP) utses som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Madeleine
Jehpsson (MP).

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald avsagt 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. Överförmyndare i Höörs kommun efter Ingemar Lindh (KSF 2016/23)
Kommunfullmäktigesvalberedning 2018-02-19, § 8, har lämnat nominering till ny
överförmyndare.
2. God man i skogsbruks- lantbruks- och tätortsfrågor efter Marie Ferrari (S), KSF
2015/29
3. Lekmannarevisorersättare i MERAB efter Marie Ferrari (S) (KSF 2015/25)
4. Lekmannarevisorersättare i HFAB efter Marie Ferrari (S) (KSF 2015/126)
5. Ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Anna Johnsson (MP), KSF 2015/15
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Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-02-19 (2018-02-19 KF VALB §8)
2. Tjänsteskrivelse om fyllnadsval.docx
_____
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Dnr KSF 2017/505

§ 46 Övrigt
Ärendebeskrivning
Ordföranden, Anders Netterheim (M), informerar om att det ska hållas ett dialogmöte om
samverkan mellan kommunfullmäktiges ledamöter i Höör och Hörby den 3 april, kl. 19:0020:15. Sista anmälningsdag är idag den 2018-03-28.
Ordföranden önskar kommunfullmäktiges ledamöter en glad påsk.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-28

30 (30)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/505

§ 47 Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____
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