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Onsdagen den 28 augusti 2019 kl 19:00

Beslutande

Johan Svahnberg (M)
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Anna Jung (MED)
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Anders Magnhagen (S)

Utses att justera

Maria Truedsson (MP), Katarina Gisow (L)
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Paragrafer 75–89

Sekreterare

Daniel Mattsson
Ordförande

Anders Netterheim (M)
Justerande

Maria Truedsson (MP)

Katarina Gisow (L)
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Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2019-09-25

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-28

2 (22)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Maria Boström-Lambrén (S)
Christel Lindqvist (V)
Olle Krabbe (V)
Maria Oscarsson (V)
Maria Truedsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Lindblom Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Rashida Nord Atac (SD)
Natalia Bengtsson (SD)
Rolf Streijffert (SD), Andre vice ordförande
Christina Pehrson (L), Förste vice ordförande
Anders Netterheim (M), Ordförande
Gunilla Malmqvist (M)
Bo Hansson (M)
Katarina Gisow (L)
Alexander Resic (L)
Olof Asserfors (S)
Jennie Svensson (SD)
Eskil Öhrn (SD)
Åke Lundström (SD)
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Daniel Ell (M)
Carl Malmqvist (KD)
George Emilson (KD)
Torsten Jönsson (MED)
Daniel Mattsson, Kommunsekreterare, KLK, Kanslienheten
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
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Dnr KSF 2019/190

§ 75 Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt
2. Föredragningslistan fastställs med den ändringen att motionen Motion: ”Nu ökar vi
kommunens intäktssida!” - Vänsterpartiet tillkommer som ärende nummer elva.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 19 augusti 2019 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 21 augusti 2019. Kungörelsen, föredragningslista
och handlingar har tillgängliggjorts på Meetings + den 21 augusti 2019, information om
detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.

Beslutsunderlag
Kungörelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande med undantag för Anna Palm (M), Susanne
Andersson (M), Jörgen Ekman (L), Brita Edholm (L), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson
(S), Kenneth Kallin (MP), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD) och Roger
Stenberg (SD).
Anna Palm (M) ersätts av Gunilla Malmqvist (M), Susanne Andersson (M) av Bo Hansson
(M), Jörgen Ekman (L) av Katarina Gisow (L), Brita Edholm (L) av Alexander Resic (L), Jill
Andersson (S) av Olof Asserfors (S), Lars Andersson (SD) av Jennie Svensson (SD),
Ismo Pääkkönen (SD) av Eskil Öhrn (SD) och Roger Stenberg (SD) av Åke Lundström
(SD).
Ordföranden konstaterar att ersättare saknas för Lars Oscarsson (S) och Kenneth Kallin
(MP) och att det finns 39 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
1. Katarina Gisow (L) och Maria Truedsson (MP) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 4
september klockan 16:30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/190

§ 78 Information om det förebyggande
feriearbete som rör tobaksbruk bland
ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen om AntiTobak och arbetet för ett rökfritt Sverige 2025 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Regeringen har ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Länsstyrelsen
Skåne har initierat ett projekt för gymnasieungdomar.
Genom de ferieplatser som Höörs kommun erbjuder har ungdomar fått en fördjupad
kunskap om tobak för att sedan planera och genomföra en tobaksutbildning riktad till
yngre elever i årskurs 7 - 9. En del i projektet är att genomföra en föreläsning för
kommunfullmäktige.
Årets feriearbetare är Elias Lennartsson, Anna Månsson och Melanie Vallejos Tapia.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/222

§ 79 Val av nämndemän i Lunds tingsrätt 20202023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Välja Hanna Dalhusen, Sarah Nystedt, Rolf Svensson, Clas Paulsson, Maria
Truedsson, Lars Andersson och Hans Johansson till nämndemän vid Lunds tingsrätt

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har den 26 november 2018 beslutat att när
nämndemän till tingsrätten ska utses 2019 ska alliansen tillsätta fyra platser, de rödgröna
två platser och Sverigedemokraterna en plats (§ 19 punkt 16).
Lunds tingsrätt har anmält att fullmäktige i Höörs kommun har att utse nämndemän i
tingsrätten. Det är sju nämndemän som ska utses och mandatperioden börjar den första
januari 2020 och löper fyra år framåt. Tingsrätten kommer att genomföra kontroller av de
valda och dessa ska även genomgå en obligatorisk utbildning vid domstolen innan de för
påbörja sin tjänstgöring.
Tingsrätten uppmanar fullmäktige att eftersträva en allsidig sammansättning av
nämndemannakåren med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns
flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas som inte
tidigare har tjänstgjort som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. Innan
tjänstgöringen påbörjar gör tingsrätten en vandelsprövning av de utsedda
nämndemännen vilket inkluderar en kontroll i belastningsregistret.
Uppdraget som nämndeman är opolitiskt, nämndemännen representerar inte något parti.
Valet av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att
markera att uppdraget inte är politiskt. Det är viktigt att utse nämndemän som har
möjlighet att tjänstgöra i tillräcklig omfattning. Uppdraget innebär normalt tjänstgöring hela
arbetsdagar som infaller en till två gånger per månad. I vissa fall bestäms tid för
tjänstgöringens förläggning efter överenskommelse i det enskilda fallet. I mål som ska
handläggas skyndsamt, t.ex. mål med frihetsberövade personer, kan en sådan
överenskommelse ske med någon eller några veckors varsel. Det är inte ovanligt att
rättegångar pågår flera dagar och nämndemännen är inte utbytbara under pågående
rättegång.

Beslutsunderlag
1. Val av nämndemän i Lunds tingsrätt.pdf
2. DOC181 130.pdf, Justerat protokoll från kommunfullmäktiges valberednings
sammanträde den 26 november 2018
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-28

10 (22)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/492

§ 80 Val av en tredje ledamot och ersättare i
Johan Petterssons Stiftelsen 2019 - 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Välja Gunnar Sundström (L) till ledamot i Johan Petterssons Stiftelsen för perioden
2019 - 2022.
2. Välja Helena Lindblom Ohlson (SD) till ersättare i Johan Petterssons Stiftelsen för
perioden 2019 - 2022.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har uppmärksammat Höörs kommun på att Johan Pettersons Stiftelse ska
besättas med tre ledamöter och tre ersättare. Kommunfullmäktige har sedan tidigare valt
två ledamöter och två ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-12-19 (2018-12-19 KF §176).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/416

§ 81 Motion: ”Garantibelopp” Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har den 2018-10-18 inkommit med motionen Garantibelopp.
Kommunfullmäktige har den 2018-10-31 beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-11-20
beslutat att remitterat motionen till socialnämnden för att få svar på följande frågor:
1. Hur många individer bedömer ni skulle komma att omfattas av förslaget?
2. Vad skulle förslaget innebära i form av minskade intäkter och vad skulle det
ekonomiska bortfallet innebära?
3. Vad skulle den extra administrationen för hanteringen av ansökningarna kosta?
Socialnämnden har den 2019-05-23 beslutat om ett svar till kommunstyrelsen. Av
socialnämndens svar framgår metoderna för den utredning socialsektorn genomfört. Det
framgår även att ingen i gruppen, totalt femtio personer, som utgjort underlag för
utredningen skulle ha berörts av det föreslagna garantibeloppet.
Det är alltså oklart om någon person skulle omfattas av förslaget. Därmed är det inte
heller möjligt att bedöma vilka minskade intäkter förslaget skulle innebära, men dessa kan
antas vara små. Socialnämnden har i sitt yttrande anfört att regelmässiga utredningar av
om någon skulle omfattas av garantibeloppet inte är relevant mot bakgrund av det låga
antalet personer som kan komma att vara aktuella.
Mot bakgrund av att så få, om någon, av de boende på kommunens särskilda boenden
kan antas omfattas av förslaget framstår inte den föreslagna åtgärden som lämplig. Den
extra administration förslaget innebär, även om en utredning endast skulle genomföras
efter begäran, skulle innebära ytterligare arbetsuppgifter för förvaltningen utan att
garantera ett ökat värde för kommuninvånarna.
Beslutsmotivering
Motionen avslås då det inte kunna säkerställas att de föreslagna åtgärderna skulle nå
efterfrågat resultat.
Yrkanden
Margareta Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande
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1. Motion: ”Garantibelopp” - Sverigedemokraterna
2. Kommunfullmäktige 2018-10-31 (2018-10-31 KF §151)
3. TjänsteskrivelseGarnatibelopp
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-11-20 (2018-11-20 KSAU §296)
5. Brev.docx
6. Socialnämnden 2019-05-23 (2019-05-23 SN §65)
7. Tjänsteskrivelse190611.docx
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-06-18 (2019-06-18 KSAU §152).doc
9. Kommunstyrelsen 2019-08-13 (2019-08-13 KS §134).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/291

§ 82 Motion: ”Civilkuragepris” Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses vara besvarad då kommunstyrelsen beslutat att uppdra åt
kommundirektören att återkomma med förslag på vilka priser och utmärkelser Höörs
kommun ska dela ut framöver.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna, genom Rashida Nord Atac, har den 2019-03-29 inkommit med
motionen Civilkuragepris. Kommunfullmäktige har den 2019-04-24 beslutat att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Rashida Nord Atac (SD) framför att otryggheten i Sverige ökar och föreslår därför att
Höörs kommun bör uppmärksamma goda exempel där människor uppvisat civilkurage.
Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att låta berörd nämnd få i
uppgift att besluta kostanden för: Att inrätta ett årligt civilkuragepris.
Motionen är formulerad så att förslaget inte ska utredas utan utföras.
Höörs kommun delar ut ett antal priser varje år. Formerna för nominering och grunderna
för utdelningen av priserna varierar. Kommunstyrelsen och nämnden för kultur,
arbetsmarknad och folkhälsa fattar beslut om att dela ut priser. För att uppnå en likvärdig
hantering, med tydlighet för nominerade och nominerande, är det önskvärt att ta fram
gemensamma former för hur kommunen ska hantera denna typ av utmärkelser.
Vid minst ett tillfälle 2019 har kommunen inte kunnat dela ut ett pris då det har saknas
nomineringar. Det är därför även önskvärt att kommunen går igenom vilka priser som är
relevanta och hur informationen om dessa ska spridas.
Med denna bakgrund förslås kommundirektören ta fram ett förslag över vilka priser Höörs
kommun framöver ska dela ut, förslaget i motionen hanteras i samband med den
föreslagna utredningen.
Beslutsmotivering
Med bakgrund av att ett utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören och att förslaget
i motionen inkluderas i utredningsuppdragen anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Motion - Civilkuragepris. - Sverigedemokraterna.pdf
Kommunfullmäktige 2019-04-24 (2019-04-24 KF §54).doc
Tjänsteskrivelsecivilkuragepris.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-06-18 (2019-06-18 KSAU §151).doc

Justerande

Utdragsbestyrkande
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5. Kommunstyrelsen 2019-08-13 (2019-08-13 KS §133).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/174

§ 83 Motion: ”Ett första steg i utvecklingen av
skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp” Vänsterpartiet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har genom, Christel Lindqvist, Olle Krabbe och Maria Oscarsson, den 22
februari 2019 lämnat in motionen ”Ett första steg i utvecklingen av skolorna i Tjörnarp och
Gudmundtorp”.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2019 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Christel Lindqvist, Olle Krabbe och Maria Oscarsson föreslår att 100 000 kronor används
ur kommunstyrelsens medel för förfogande. Tjörnarps skola föreslås få 50 000 kr för att
förstärka skolans friskvårdsprofil till en ”ur och skur”-pedagogisk certifiering. 25 000
kronor föreslås gå till respektive föräldraförening eller skola i Gudmundtorp och Tjörnarp
för att dessa ska kunna marknadsföra sig riktat mot föräldrar som är på väg att välja
skola.
Denna extra resurstilldelning till kommunens skolor blir ett underlag för beräkningen av
elevpengen. Det betyder att elevpengen ökar för alla elever och ska enligt skollagen även
ges som ett resurstillskott till övriga skolor, friskolor såväl som skolor i andra kommuner.
Därmed kommer inte 100 000 kr att räcka från kommunstyrelsens medel för förfogande.
Beslutsmotivering
Totala kostnader kommer inte att täckas av 100 000 kr ur kommunstyrelsens medel för
förfogande.

Överläggning
Olle Krabbe (V) föreslår:
1. Tjörnarps Sockengille beviljas 75.000:- ur Kommunstyrelsens medel till förfogande för
att, i samråd med Föräldraföreningen, profilera och marknadsföra ortens skola.
2. Redovisning ska ske senast 2020-12-31 och eventuellt oanvända medel återbetalas.
Johan Svahnberg (M) ställer ordningsfråga till kommunfullmäktiges ordföranden
angående Olle Krabbes (V) förslag och om detta ska betraktas som ett tilläggsyrkande
eller ändringsyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden finner att Olle Krabbes (V) förslag är att betrakta som ett ändringsyrkande
och att det därmed inte är möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med
förslaget utan att frångå beredningstvånget.
Olle Krabbe (V) väljer därför att dra tillbaka sitt yrkande.
Yrkanden
Rashida Nord Atac (SD) och Johan Svahnberg (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens
förslag av avslå motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion - Ett första steg i utvecklingen av skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp. Vänsterpartiet.pdf
2. Kommunfullmäktige 2019-03-27 (2019-03-27 KF §40).doc
3. Tjänsteskrivelsemotionssvar2.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-06-18 (2019-06-18 KSAU §154).doc
5. Kommunstyrelsen 2019-08-13 (2019-08-13 KS §135).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/563

§ 84 Motion ”Digitala informationsskyltar” Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motion ”Garantibelopp” av Sverigedemokraterna i Höör överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.

Beslutsunderlag
Motion - Digitala informationsskyltar, Sverigedemokraterna.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/628

§ 85 Motion: ”Nu ökar vi kommunens
intäktssida!” - Vänsterpartiet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Motion "Nu ökar vi kommunens intäktssida" av Vänsterpartiet i Höör överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/452

§ 86 Avsägelser och fyllnadsval av
förtroendevalda 2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Entlediga Anders Lövkvist (M) från uppdraget som ersättare i nämnden för kultur
arbetsmarknad och folkhälsa.
2. Välja Sanin Dervisagic (M) till ny ersättare i nämnden för kultur arbetsmarknad och
folkhälsa.
3. Välja Bo Hansson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar
avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725).
Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska
länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse
en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande
återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en
förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en
förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. Hanna
Dalhusen (M) har flyttat från kommunen. Uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning har därmed upphört.
Yrkanden
Camilla Källström (M) föreslår Sanin Dervisagic (M) till ny ersättare i nämnden för kultur
arbetsmarknad och folkhälsa
Camilla Källström (M) föreslår Bo Hansson till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

Beslutsunderlag
mail.msg, Avsägelse Anders Lövkvist
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/31

§ 87 Anmälningar kommunfullmäktige 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. DOC190619.pdf, Ny ersättare Daniel Ell (M) för Hanna Dalhusen (M)
2. Beslut 2019-07-09 Ny ersättare George Emilson (KD) för avgången ersättare Kaiza
Nilsson (KD).pdf
3. Höörs kommun 1905.pdf, månadsuppföljning maj
4. Nämndernas uppföljning 1905.pdf
5. Justeratprotokollfrånkommunfullmäktige20190619.pdf
_____
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§ 88 Övrigt
_____
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§ 89 Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

