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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 26 augusti 2020 kl 19:00–19:15

Utses att justera

Susanne Andersson (M), Olle Krabbe (V)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 2 september
klockan 16:30

Paragrafer 74–82

Sekreterare

Gunilla D Skog
Ordförande

Anders Netterheim (M)
Justerande

Susanne Andersson (M)

Olle Krabbe (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Datum då anslaget sätts
upp
Protokollets förvaringsplats
Underskrift

Datum då anslaget tas ned

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör
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Beslutande

Johan Svahnberg (M)
Jan Malmgren (M)
Camilla Källström (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Camilla Kampf (M)
Susanne Andersson (M)
Hanna Ershytt (C)
Martin Olsson (C)
Jörgen Ekman (L)
Mikael Sparrhult (L)
Katarina Gisow (L)
Erik Mårtensson (KD)
Margareta Johansson (KD)
Anna Jung (MED)
Stefan Lissmark (S)
Lena Larsson (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Jill Andersson (S)
Olle Krabbe (V)
Kenneth Kallin (MP)
Maria Truedsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Stefan Liljenberg (SD)
Robert Nilsson (SD)
Lars Andersson (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)
Rashida Nord Atac (-)
Rolf Streijffert (SD), Andre vice ordförande
Anders Netterheim (M), Ordförande
Gunilla Malmqvist (M)
Fredrik Brobeck (C)
Anna Ramberg (L)
Göran Dahlgren (S)
Kent Staaf (S)
Björn Lindqvist (V)
Jennie Svensson (SD)
Eskil Öhrn (SD)
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Övriga

Tom Ström (M)
Camilla Lindhe, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
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Dnr KSF 2020/4

§ 74 Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
2. Föredragningslistan fastställs med borttagande av punkt 4 ”Informationsärende Covid19” och ändring av numreringen för påföljande ärenden som en följd därav.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 19 augusti 2020 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 19 augusti 2020. Kungörelsen, föredragningslista
och handlingar har tillgängliggjorts på Meetings + den 19 augusti 2020, information om
detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C),
Anette Roslund (C), Wojciech Wlosinski (L), Thomas Hulth (S), Lars Oscarsson (S),
Christel Lindqvist (V), Maria Oscarsson (V), Helena Lindblom Ohlson (SD), Natalia
Bengtsson (SD), Roger Stenberg (SD) och Christina Pehrson (L).
Anna Palm (M) ersätts av Gunilla Malmqvist (M), Lars-Olof Andersson (C) ersätts av
Fredrik Brobeck (C), Wojciech Wlosinski (L) ersätts av Anna Ramberg (L), Thomas Hulth
(S) ersätts av Kent Staaf (S), Lars Oscarsson (S) ersätts av Göran Dahlgren (S), Christel
Lindqvist (V) ersätts av Björn Lindqvist (V), Helena Lindblom Ohlson (SD) ersätts av
Jennie Svensson (SD) och Natalia Bengtsson (SD) ersätts av Eskil Öhrn (SD). För Anette
Roslund (C), Maria Oscarsson (V), Roger Stenberg (SD) och Christina Pehrson
(L) saknas ersättare.
Ordföranden konstaterar att det är 37 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 76 Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Susanne Andersson (M) och Olle Krabbe (V) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 2
september klockan 16:30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/496

§ 77 Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön
fastställs.
2. Ändringarna träder i kraft 2020-10-01.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp på initiativ av tillstånds- och tillsynsnämnden.
§ 2 stryks då miljöpåverkan av avloppsanordning för bad-, disk- eller tvättvatten bedöms
ringa och ansökan orsakar onödig administration och kostnader för den enskilde. Enligt
lag ska en sådan anläggning anmälas vilket ger miljöenheten tillräcklig möjlighet att ha
kontroll över tillkommande anläggningar.
Nya § 2 är en anpassning för att omfatta de nya tekniska lösningar som finns.
I övrigt föreslås språkliga ändringar och uppdatering av hänvisningar till andra styrande
dokument.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelselokalaföreskriftermiljöhälsa.docx, tjänsteskrivelse av kanslichefen
2020-06-02
2. TTNs förslag lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och
miljön.dox
3. Tillstånds- och tillsynsnämnden 2020-05-06 § 69, protokollsutdrag från tillstånds- och
tillsynsnämnden
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-06-16 (2020-06-16 KSAU §129).doc
5. Kommunstyrelsen 2020-08-11 (2020-08-11 KS §123).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/497

§ 78 Räddningstjänsten Skånemitt - Taxa
prislista Höörs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning antas att börja gälla 2020-09-01.
2. Taxan ersätter tidigare beslutad taxa.

Ärendebeskrivning
VR-nämnden är tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor. Vidare är nämnden
Tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Enligt
lagstiftningen har kommunen rätt att ta ut avgifter för myndighetsutövningen enligt dessa
lagar. Nuvarande myndighetstaxa är inte uppdaterad sedan 2018 och är således i behov
av en uppräkning som ligger i linje med räddningstjänstens kostnader för genomförande
av tillsyn och tillstånd.
Taxekonstruktionen är enkel i sin uppbyggnad. Ett indexreglerat grundbelopp
multipliceras med en faktor som motsvarar handläggningstiden för den utförda tjänsten.
Taxekonstruktionen har använts i ett flertal år tidigare och erfarenheterna visar att den
motsvarar de kostnader räddningstjänsten har för myndighetsutövningen samt har visat
sig vara transparent gentemot brukarna som lätt får förståelse för kostnaden och nedlagd
tid. Historiskt sett har det inkommit mycket få samtal eller klagomål rörande taxans
prissättning. Ingen av dem har lett till överklagande.
I förslaget föreslås inga ändringar av taxekonstruktionen men väl att indexbeloppet räknas
upp med 2,8% sedan 2018.
I taxan föreslås vidare att Vatten- och Räddningstjänstnämnden får besluta om årliga
indexregleringar av grundbeloppet.
Kansliet har ändrat dokumentet så det stämmer överens med kommunens grafiska profil
och så att samtliga belopp anges enligt samma systematik. Kansliet har även förtydligas
hur nämnden kan indexuppräkna grundbeloppet årligen. Ändringarna har gjorts efter
samråd med räddningschefen.
Ekonomiska konsekvenser
Myndighetsutövning enligt LSO:
Vi genomför, enligt tillsynsplan, mellan 80-90 tillsynsbesök årligen i kommunerna Höör
och Hörby. En del av tillsynsbesöken är så kallade händelsebaserade tillsynsbesök dvs
att vi kan uppmärksamma brandtekniska brister i samband med en räddningsinsats, tips
från allmänheten eller annan myndighet. Därav det oprecisa antalet besök per år.
Tillsynsbesöken är ganska jämnt fördelade numerärt mellan kommunerna (50/50).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsutövning enligt (LBE):
Vi är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Hanterar årligen ca 20
tillståndsansökningar i bägge kommunerna. I dagsläget finns det 81 stycken tillstånd i
bägge kommunerna. De flesta tillståndsärendena är förnyelse av tillstånd då dessa alltid
är tidsbegränsade, normalt 4, 6 eller 12 år.
Tillsyn LBE görs på alla tillståndspliktiga verksamheter. Hittills i år har vi gjort 10 stycken,
under ett typiskt år genomför vi mellan 20-25 st i bägge kommunerna.
Uppräkningen från det nuvarande grundbeloppet (950 kr) är 1,03 %.

Beslutsunderlag
1. 2020-03-16 VR § 9.doc
2. Taxa myndighetsutövning 2020 Höörs kommun.doc, VR-nämndens förslag till ny taxa
3. Tjänsteskrivelse Taxa myndighetsutövning Höörs kommun.docx, räddningschefens
tjänsteskrivelse till VR-nämnden
4. TjänsteskrivelseTaxaRäddningstjänst200601, kanslichefens tjänsteskrivelse
5. Taxa för Räddningstjänsten Skånemitt, kansliets förslag på ny taxa
6. Tillsynsplan 2020, RSM.pdf, tillsynsplan som beskriver vilken tillsyn som planeras för
2020
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-06-16 (2020-06-16 KSAU §128).doc
8. Kommunstyrelsen 2020-08-11 (2020-08-11 KS §122).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-26

11 (15)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/452

§ 79 Avsägelser och fyllnadsval av
förtroendevalda 2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Entlediga Ismo Pääkkönen (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Entlediga Ismo Pääkkönen (SD) från uppdraget som ersättare i tillstånds- och
tillsynsnämnden.
3. Entlediga Lars Andersson (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
4. Entlediga Knut Kryger (L) från uppdraget som ledamot i valnämnden.
5. Entlediga Knut Kryger (L) från uppdraget som ersättare i tillstånds- och
tillsynsnämnden.
6. Entlediga Jörgen Ekman (L) från uppdraget som ersättare i valnämnden.
7. Entlediga Maria Oscarsson (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
8. Kommunfullmäktige anmäler entledigandet till Länsstyrelsen som har att utse ny
ledamot efter Maria Oscarsson (V).
9. Välja Jörgen Ekman (L) till ny ledamot i valnämnden efter Knut Kryger (L).
10. Välja Mattias Svensson (L) till ny ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden efter Knut
Kryger (L).
11. Välja Fredrik Johansson (L) till ny ersättare i valnämnden efter Jörgen Ekman (L).
12. Välja Mona Schill Ingvarsson (S) som 2:a vice ordförande i nämnden för kultur, arbete
och folkhälsa efter Anders Magnhagen (S).
13. Välja Jill Andersson (S) som ersättare i valnämnden efter Anders Magnhagen (S).
14: Välja Lena Larsson (S) som ledamot i Johan Petterssons stiftelse efter Anders
Magnhagen (S).
15. Välja Hans Clair (SD) till ny ersättare i socialnämnden efter Lars Andersson (SD).

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
Justerande

Utdragsbestyrkande
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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.

Beslutsunderlag
1. Avsägelse Ismo Pääkkönen.pdf
2. avsagelse.pdf
3. Avsägelse Knut Kryger.pdf
4. avsägelsejörgenekman.msg.pdf
5. FW Entledigande från politiskt uppdrag.msg
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/66

§ 80 Anmälningar till kommunfullmäktige 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-10
2. Protokoll kommunstyrelsen 2020-08-11
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 82 Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

