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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19:00–20:10

Utses att justera

Camilla Källström (M), Stefan Liljenberg
(SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, kommunkansli, 2018-10-24, 16:30

Paragrafer 132 - 141

Sekreterare

Daniel Mattsson
Ordförande

Anders Netterheim (M)
Justerande

Camilla Källström (M)

Stefan Liljenberg (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-25

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2018-11-18
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Beslutande

Johan Svahnberg (M)
Per-Olof Ågren (M)
Anders Netterheim (M)
Camilla Källström (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Camilla Kampf (M)
Susanne Andersson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Miriam Steinwall (C)
Jörgen Ekman (L)
Pehr-Ove Pehrson (L)
Christina Pehrson (L)
Brita Edholm (L)
Erik Mårtensson (KD)
Margareta Johansson (KD)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Jill Andersson (S)
Christel Lindqvist (V)
Olle Krabbe (V)
Fredrik Hanell (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Maria Truedsson (MP)
Rolf Streijffert (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)
Roger Stenberg (SD)
Rashida Nord Atac (SD)
Anna Jung (MED)
Hanna Dalhusen (M)
Martin Olsson (C)
Katarina Gisow (L)
Marianne Ragntoft (S)
Karolina Frick (V)
Jennie Svensson (SD)
Eskil Öhrn (SD)
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Övriga

Gunilla Malmqvist (M)
Bo Hansson (M)
Anette Roslund (C)
Alexander Resic (L)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Sven Stark (MP)
Torsten Jönsson (MED)
Daniel Mattsson, Kommunsekreterare, KLK, Kanslienheten
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/22

§ 132 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 ny punkt 6 ” avsägelse och fyllnadsval
av ersättare i barn- och utbildningsnämnden” och en ny punkt 7 ”avsägelse och ev.
fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden”.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 8 oktober 2018 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 8 oktober 2018.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar har tillgängliggjorts på Meetings + den 10
oktober 2018, information om detta har gått ut till samtliga partier samma dag.

Beslutsunderlag
1. Kungörelse KF 2018-10-17
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/35

§ 133

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Anna Palm (M), Arne Gustavsson (C), Mikael
Sparrhult (L), Lars Andersson (SD), Anders Nilsson (SD), Lars Oscarsson (S) och Maria
Oscarsson (V).
I ledamöternas ställe tjänstgör för Anna Palm (M) Hanna Dalhusen (M), för Arne
Gustavsson (C) Martin Olsson (C), för Mikael Sparrhult (L) Katarina Gisow (L), för Lars
Andersson (SD) Jennie Svensson (SD), för Anders Nilsson (SD) Eskil Öhrn (SD), för Lars
Oscarsson (S) Marianne Ragntoft (S), för Maria Oscarsson (V) Karolina Frick (V).
Ordföranden konstaterar att det finns 41 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/35

§ 134 Val av justerande samt bestämmande
av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Camilla Källström (M) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdag den 24 oktober,
kl. 16.30.

Ärendebeskrivning
Camilla Källström (M) och Natalia Bengtsson (SD) står i tur att justera protokollet enligt
upprättad turlista. Natalia Bengtsson (SD) har meddelat förhinder och Stefan Liljenberg
(SD) föreslås justera i hennes ställe.

Beslutsunderlag
1. Justeringschema KF 2018.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/392

§ 135 Val av ordförande, förste och andre
vice ordförande i kommunfullmäktige för
innevarande mandatperiod
Beslut
1. Anders Netterheim (M) utses till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden
17 oktober 2018 - 14 oktober 2022.
2. Christina Pehrson (L) utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för
mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober 2022.
3. Rolf Streijffert (SD) utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för
mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska, de år då val av kommunfullmäktige har ägt
rum i hela landet, kommunfullmäktige bland sina ledamöter välja en ordförande, en förste
samt en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på det första
sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige. Vid detta val bestämmer
kommunfullmäktige mandattidens längd.
Till dess att presidievalen har förrättats, tjänstgör den som har varit ledamot i
kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande. Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta utse Anders Netterheim
(M) till ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober
2022.
Jörgen Ekman (L) yrkar, för den liberala partigruppen, att kommunfullmäktige ska besluta
utse Christina Pehrson (L) till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för
mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober 2022. Helena Ohlson (SD), yrkar, för den
sverigedemokratiska partigruppen, att kommunfullmäktige ska besluta utse Rolf Streijffert
(SD) till förste vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 17 oktober 2018 14 oktober 2022.
Helena Ohlson (SD), yrkar, för den sverigedemokratiska partigruppen, att
kommunfullmäktige ska besluta utse Rolf Streijffert (SD) till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige för mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober 2022. Kenneth
Kallin (MP), yrkar att kommunfullmäktige ska besluta utse Fredrik Hanell (MP) till andre
vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2022.
Beslutsordning
Ålderspresidenten Anders Netterheim (M) ställer yrkandet om att välja Anders
Netterheim (M) till kommunfullmäktiges ordförande under proposition och
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Ålderspresidenten Anders Netterheim (M) konstaterar att eftersom det föreligger två (2)
förslag i valet till förste vice ordförande, ska en sluten omröstning genomföras. I den
slutna omröstningen får Christina Pehrson (L), tjugo (20) röster, Rolf Streijffert (SD), nio
(9) röster, och tolv (12) röster är blanka.
Ålderspresidenten Anders Netterheim (M) konstaterar att eftersom det föreligger två (2)
förslag i valet till andre vice ordförande, ska en sluten omröstning genomföras. I den
slutna omröstningen får Rolf Streijffert (SD), tjugofyra (24) röster, Fredrik Hanell (MP), tolv
(12) röster, och fem (5) röster är blanka.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 2014-12-17 § 91.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/411

§ 136 Val av ledamöter och ersättare samt
ordförande och vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning för
innevarande mandatperiod
Beslut
1. Till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning, för mandatperioden 17 oktober 2018
- 14 oktober 2022, utses Camilla Källström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof
Andersson (C), Pehr-Ove Pehrson (L), Helena Ohlson (SD), Maria BoströmLambrén (S), Maria Truedsson (MP), Olle Krabbe (V) och Anna Jung (MED).
2. Till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, för mandatperioden 17 oktober 2018
- 14 oktober 2022, utses Hanna Dalhusen (M), Margareta Johansson (KD), Martin
Olsson (C), Alexander Resic (L), Stefan Liljenberg (SD), Anders Magnhagen (S), Kenneth
Kallin (MP), Christel Lindqvist (V) och Torsten Jönsson (MED).
3. Till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, för mandatperioden 17 oktober
2018 - 14 oktober 2022, utses Lars-Olof Andersson (C).
4. Till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, för mandatperioden 17 oktober
2018 - 14 oktober 2022, utses Pehr-Ove Pehrson (L).

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige på det första
sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige välja en valberedning för den löpande
mandatperioden. Valberedningen ska bestå av en (1) ledamot och en (1) ersättare från de
i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. Bland ledamöterna väljer
kommunfullmäktige vid samma tillfälle en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för
den tid de har valts till ledamöter i valberedningen. Valberedningen ska lägga fram förslag
i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla, med undantag av valen av
kommunfullmäktiges presidium och valberedning.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.
Vad som anges i kommunallagen (2017:725) om sammanträden, beslutsförfarande,
beslutsförhet, protokoll, justering av protokoll och reservation gäller i tillämpliga delar för
valberedningen. I övrigt bestämmer valberedningen själv sina arbetsformer.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Hanna Ershytt (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta utse Lars-Olof Andersson (C)
till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 17 oktober 2018 14 oktober 2022.
Jörgen Ekman (L) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta utse Pehr-Ove Pehrson (L) till
förste vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 17 oktober
2018 - 14 oktober 2022. Susanne Asserfors (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
utse Maria Boström-Lambrén (S) till förste vice ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning för mandatperioden 17 oktober 2018 - 14 oktober 2022.
Beslutsordning
Ordföranden Anders Netterheim (M) ställer yrkandet att kommunfullmäktige ska
besluta utse Lars-Olof Andersson (C) till valberedningens ordförande under proposition
och kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden Anders Netterheim (M) konstaterar att eftersom det föreligger två (2) förslag
ska en sluten omröstning genomföras. I den slutna omröstningen får Pehr-Ove Pehrson
(L), tjugofyra (24) röster, och Maria Boström-Lambrén (S), femton (15) röster, två (2)
röster är ogiltiga.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 2014-12-17 § 91.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/13

§ 137 Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i
barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anna Johnsson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
2. Elin Vinblad (MP) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna
Johnsson (MP).

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.
Kenneth Kallin (MP) har föreslagit att Elin Vinblad (MP) väljas till ny ersättare i Anna
Johnssons (MP) ställe.
Ordförande Anders Netterheim (M) tackar Anna Johnsson (MP) för sitt arbete inom ramen
för sitt uppdrag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-17

13 (16)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/13

§ 138 Avsägelse och ev. fyllnadsval av
ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Madeleine Jehpsson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
2. Monika Gussarsson (MP) utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Madeleine
Jehpsson (MP).

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.
Kenneth Kallin (MP) har föreslagit att Monika Gussarsson (MP) väljas till ny ledamot
i Madeleine Jehpsson (MP) ställe.
Ordförande Anders Netterheim (M) tackar Madeleine Jehpsson (MP) för sitt arbete inom
ramen för sitt uppdrag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/345

§ 139

Anmälningar

Ärendebeskrivning
Följande anmälningar har inkommit vid upprättandet av kallelsen till kommunfullmäktige
2018-10-10:
1. Protokoll angående Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning
2018-2022

Beslutsunderlag
1 Protokoll fr. Länsstyrelsen slutlig rösträkning och mandatfördelning KF.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/35

§ 140

Övrigt

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim (M) informerar om kommande
sammanträden, 2018-10-31, klockan 19:00, 2018-11-28, klockan 18:00 och 2018-12-19
klockan 19:00.

Kanslichef Gunilla Dencker Skog lämnar praktisk information om möteshandlingar,
kontaktuppgifter, e-postadresser och ipads.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

