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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 29 november 2017 kl 18:00–21:47 
  

  
Utses att justera Hanna Ershytt (C), Lena Zetterström (MP) Paragrafer 158 - 173 
  
Justeringens plats och tid Kommmunkansliet, Södergatan 28, torsdagen den 7 december, kl 

16.30 
  
Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Anders Netterheim (M) 
  
Justerande  
 Hanna Ershytt (C) Lena Zetterström (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-29 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-08 Datum då anslaget tas ned 2018-01-02 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Anders Netterheim (M) 
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Beslutande Anders Netterheim (M), ordförande 

Anna Palm (M) 
Camilla Källström (M) 
Christer Olsson (M) 
Lars-Håkan Persson (M) 
Tom Ström (M) 
Erik Mårtensson (KD) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Hanna Ershytt (C) 
Arne Gustavsson (C) 
Birgitta Krüger (L) 
Christina Pehrson (L) 
Peter Rönngren (SD) (t o m kl 20.30) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Helena Ohlson (SD) 
Robert Nilsson (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
Natalia Bengtsson (SD) 
Carina Berg (SD) 
Stefan Lissmark (S) 
Susanne Asserfors (S) 
Anders Magnhagen (S) 
Maria Boström-Lambrén (S) 
Thomas Hulth (S) 
Jill Andersson (S) 
Olof Asserfors (S) 
Lars Oscarsson (S) 
Fredrik Hanell (MP) 
Kenneth Kallin (MP) 
Lena Zetterström (MP) 
Olle Krabbe (V) 
Olle Iding (M) 
Jan Malmgren (M) 
Morgan Karlsson (M) (fr o m kl. 18.55) 
Wojciech Wlosinski (L) 
Göran Dahlgren (S) 
Roger Persson (S) 
Anneli Elmelid (MP) 
Anita Tarkkonen (V) 
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Övriga Margareta Johansson (KD) 
Martin Olsson (C) 
Knut Kryger (L) 
Marianne Ragntoft (S) 
 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli 
Staffan Olofsson, Administratör, KLK, Kansli 
Linda Andersson, Ekonomichef, KLK, Ekonomienheten 
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Dnr KSF 2017/37 

§ 158 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 punkt 4, val av förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Övrig numrering av ärendena i föredragningslistan ändras i enlighet 
därmed. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 16 november 2017 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 22 november 2017. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 13 november har tillgängliggjorts på Meetings + den 22 
november 2017, 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 22 november 2017 och Lokaltidningen den 18 och 19 
november 2017. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2017-11-16 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 159 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande utom Camilla Kampf (M), Johan Svahnberg (M), Jan 
Malmström (M), Jessica Ashworh (M), Brita Edholm (L), Ulf Rosvall (SD), Linda 
Andersson (S), Maria Truedsson (MP), Agne Dahlkvist (V) och Ellinor Dahlgren (S). 

I ledamöternas ställe tjänstgör för Camilla Kampf (M) Olle Iding (M), för Johan Svahnberg 
(M) Jan Malmgren, för Brita Edholm (L) Wojciech Wlosinski (L), för Linda Andersson (S) 
Göran Dalgren (S), för Maria Truedsson (MP) Anneli Elmelid (MP), för Agne Dahlkvist (V) 
Anita Tarkonen (V) och för Ellinor Dahlgren (S) Roger Persson (S). 

För Jan Malmström (M), Jessica Ashworh (M) och  Ulf Rosvall (SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det är 38 beslutande ledamöter närvarande. 

Under beslutspunkt 7, Budget 2018 VEP 2019-2022, driftsbudget, anmäler sig Morgan 
Karlsson (M) för tjänstgöring för Jan Malmström (M). Under samma punkt lämnar Peter 
Rönngren (SD) mötet, ersättare saknas. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 160 Val av justerande samt bestämmande 
av dag och tid för protokollets justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hanna Ershytt (C) och Lena Zetterström (MP) utses att justera protokollet. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, torsdagen den 7 
december kl 16.30. 

Ärendebeskrivning 
Hanna Ershytt (C) och Lena Zetterström (MP) står i tur att justera protokollet enligt 
upprättad turlista. 

Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter sammanträdet kl. 
16:30 på kommunhuset, tiden är ändrad detta möte på förslag från ordföranden. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/309 

§ 161 Val av 1:a vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Thomas Hulth (S) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Mona Schill 
Ingvarsson (S). 

Yrkanden 
Maria Boström-Lambrén (S) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Thomas Hulth (S) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Mona Schill 
Ingvarsson (S). 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 162 Ev svar på frågor eller interpellationer 

Ärendebeskrivning 
Inga frågor eller interpellationer anmäls. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 163 Ev. bordlagda ärenden 

Ärendebeskrivning 
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 164 Ev. informationsärende 

Ärendebeskrivning 
Inget informationsärende har anmälts. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/533 

§ 165 Budget 2018 VEP 2019-2022, 
driftsbudget 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 21,88 skattekronor. 

2. Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020 antas. 

3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader. 

4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning 
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader. 

5. För 2018 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att årets resultat 
ska uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat ska uppgå till 
0,75 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

6. PO-pålägget fastställs till 37,46 %. 

7. Internräntan fastställs till 2,5 %. 

8. Förändra kommunfullmäktiges mål i förhållande till de ekonomiska ramarna. 

9. Nämnderna uppdras att förändra sina mål i förhållande till kommunfullmäktiges 
förändrade mål. 

10. Uppdra åt kommundirektören att med eventuellt biträde av extern kompetens leda 
arbetet med att göra en grundlig genomlysning av kommuners verksamheter och 
organisation för att se var kommunens kostnader och verksamheter sticker ut i 
förhållande till jämförbara kommuner, samt återkomma med lämpliga åtgärder. 
Kommundirektören ska slutrapportera arbetet till juni månads ksau 2018. 

11. Tillsätta en parlamentarisk grupp med en representant från respektive parti med stöd 
från kommunledningskansliet för att se över hur det politiska arbetet kan effektiviseras 
och organiseras med målet att begränsa kostnaderna, värna demokrati och transparens 
samt göra det lättare att uppbära politiska uppdrag. Gruppen ska slutrapportera sitt arbete 
till juni månads ksau 2018. 

Reservation mot beslutet 
Liberalerna anmäler att de avser att komma in med en skriftlig reservation, bilaga § 165. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I 
planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten 
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period 
av tre år. 

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. 
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2018 med verksamhetsplan 
för 2019-2020. Budgetberedningen har även föreslagit att den kommunala skattesatsen 
ska höjas med 95 öre till 21,88 skattekronor. 

Liberalerna har presenterat en oppositionsbudget. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S), Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP), Olle 
Krabbe (V), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Hanna Ershytt (C), Maria 
Boström-Lambrén (S), Anders Magnhagen (S), Arne Gustavsson (C), Lars Oscarsson (S), 
Camilla Källström (M), Jill Andersson (S), Susanne Asserfors (S), Tom Ström (M) 
och Olof Asserfors (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Christina Pehrson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Liberalernas 
oppositionsbudget. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen, ett 
förslag till beslut från Christina Pehrson (L). 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

JA = Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej = Bifall till Christina Pehrsons (L) förslag att bifalla oppositionsbudgeten. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 35 ledamöter röstar JA 
och 3 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Följande ledamöter röstar JA: Anna Palm (M), Olle Iding (M), Camilla Källström (M), Jan 
Malmgren (M), Christer Olsson (M), Morgan Karlsson (M), Lars-Håkan Persson (M), Tom 
Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Hanna Ershytt (C), Arne 
Gustavsson (C), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), Rolf 
Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Susanne 
Asserfors (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Thomas Hulth (S), Jill 
Andersson (S), Olof Asserfors (S), Göran Dahlgren (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik 
Hanell (MP), Anneli Elmelid (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), Olle 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Krabbe (V), Anita Tarkkonen (V), Roger Persson (S) och Anders Netterheim (M). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Wojciech Wlosinski (L), Birgitta Krüger (L) och Christina 
Perhson (L). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse driftsbudget 2018 VEP 2019-2020.docx 
2. Ho BU 2018 1115 webb.pdf (Driftsbudget). 
3. Barn- och utbildningsnämnden 2017-07-03 (2017-07-03 BUN §121).doc 
4. Konsekvensbeskrivning_2 2017-10-05_besparingar.docx 
5. Budgetramar2018-Liberalerna.pdf (oppositionsbudget) 
6. Tjänsteskrivelseoppositionsbudget.docx.pdf 
7. Kommunstyrelsen 2017-10-09 (2017-10-09 KS §262).doc 
8. Kommunstyrelsen 2017-11-13 (2017-11-13 KS §284).doc 
  
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2017/341 

§ 166 Placeringspolicy för kommunens 
pensionskapital med aktier, fonder m.m.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta placeringspolicy, särskilda föreskrifter för förvaltning av avsatta medel 
för pensionsförpliktelser för att gälla från 2018-01-01. 

2. Upphäva placeringspolicy, särskilda föreskrifter för förvaltning av avsatta medel för 
pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2008-12-17, KF § 107. 

3. Implementeringen av policyn bör ske under en tidperiod av sex månader. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som intjänats 
efter 1997 (PFA 98) hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För pensioner som 
upparbetats innan 1998 (PA-KL) finns åtaganden som kommer att belasta kommunens 
ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital i syfte till att täcka delar av 
pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och fördela utbetalningar ur kapitalet 
över tiden utjämnas den framtida årliga belastningen på kommunens ekonomi. 

Kommunallagens 8 kap § 3a föreskriver att ”Fullmäktige skall meddela särskilda 
föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna 
skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av 
medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen 
skall ske. Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.” 

Syftet med placeringspolicyn är: 

Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltningsinriktningen och 
utbetalningar för täckande av delar av pensionsåtagandet.Tydliggöra roller och 
ansvarsfördelning. Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer 
inom kommunen och för anlitade externa rådgivare/förvaltare. 

Höörs kommun har en placeringspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-17. En 
ny policy är framtagen där framförallt de etiska riktlinjerna är omarbetade. Kommunen vill 
verka för en hållbar samhällsutveckling och strävar efter att kombinera god avkastning 
och hållbara placeringar. Placeringar ska ske utifrån god etik och innebär att kommunen 
tar avstånd från bestickningar och mutor, narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering 
och segregation. En god etik förutsätter att företagen följer internationella normer för 
företag gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. 

Policyn har kompletteras med regler om fossilfria placeringar. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Placeringspolicy Höör 2017 171102.docx (Ny placeringspolicy, särskilda föreskrifter för 
förvaltning av avsatta medel för pensionsförpliktels) 
2. Placeringspolicy 2008.pdf (Placeringspolicy, särskilda föreskrifter för förvaltning av 
avsatta medel för pensionsförpliktelser, fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-17) 
3. Tjänsteskrivelse placeringspolicy 170927.docx 
4. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §202).doc 
5. Kommunstyrelsen 2017-11-13 (2017-11-13 KS §285).doc 
  
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2017/415 

§ 167 Utvärdering av samverkan och 
partnerskap för destinationsutveckling 
inom MittSkåne Turism under åren 2015-
2017  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdraget om utvärdering av MittSkåne Turism betraktas som slutfört och godkänt. 

2. Utvärderingen beaktas i samband med beslut om fortsatt samverkan och nya avtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby tillsammans med företagarföreningen Mitt Skåne 
och Tourism in Skåne AB samverkar genom MittSkåne Turism för utveckling av 
besöksnäringen i de tre kommunerna. Samverkan avser utvecklingsinsatser mot 
besöksnäringens aktörer, gemensam besöksservice samt utveckling och samordning av 
marknadsförings- och kommunikationsarbete för besöksnäringen i området. I tidigare 
upprättat samverkansavtal fastslås att en utvärdering av arbetet innehållande en översyn 
av samverkansavtal, inriktningsmål och effektmål skulle göras under våren 2017. Detta 
ska fungera som underlag för beslut om förlängning av samarbetet i respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 

Beslutsmotivering 
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har under våren 2017 samordnat en 
utvärdering av partnerskapets arbete. Utvärderingen består i huvudsak av två delar; en 
del som beskriver verksamhetens utveckling, aktiviteter och måluppfyllelse och en som 
ser över organisation och samverkansform. 

I den första delen av utvärderingen beskrivs hur verksamheten har utvecklats sedan 
starten 2015. Det är i många avseenden en rörelse i positiv riktning i enlighet med de 
ambitioner som låg till grund för idén med samverkan och partnerskap på området. Ett 
destinationskontor med anställd personal har etablerats, en strategisk plattform för 
samverkan och partnerskapet har tagits fram och ett aktivt arbete pågår utifrån årliga 
verksamhetsplaner inom vart och ett av de insatsområden som överenskommits inom 
ramen för partnerskapsavtalet. Generellt kan det konstateras att destinationens synlighet 
har ökat väsentligt och ett aktivt och målinriktat arbete med att öka och synliggöra 
näringslivets roll i utvecklingen av destinationen pågår med utgångspunkt i en nyligen 
avslutad destinationsutvecklingsprocess och en aktiv företagarförening bestående av 65 
företag runt om i MittSkåne.  

I utvärderingens andra del, som genomförts av resurs på Kommunledningskontoret i 
Eslövs kommun på uppdrag av styrgruppen för partnerskapet, redogör utvärderaren för 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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sin syn på partnerskapets organisering, ledning och styrning med utgångspunkt i 
intervjuer och en genomgång av strategiska dokument, verksamhetsplaner och 
styrgruppsprotokoll. 

I denna del av utvärderingen konstateras det att partnerskapet bedriver ett ambitiöst och 
långsiktigt arbete mot fastställda mål och att det finns ett fungerande samarbete med en 
gemensam bild av såväl inriktning som utformning av verksamheten mellan de tre 
kommunerna och mellan de offentliga och privata aktörerna i partnerskapet. 
Utvärderingen lyfter fram ett antal förslag på utvecklingsområden för det fortsatta arbetet 
och ger några förslag på hur arbetet skulle kunna utvecklas och bedrivas vidare. Dessa 
förslag handlar i huvudsak om att förtydliga arbets- och ansvarfördelning mellan styrgrupp 
och destinationskontor, förtydliga verksamhetens inriktning och prioriteringar och funktion 
och roll i förhållande till andra kommunala verksamheter samt fortsatt utveckla och vid 
behov modifiera inriktningen på partnerskapets verksamhet och marknadsfokus. 

Del två av utvärderingen utgör ett bra underlag för fortsatt utveckling av partnerskapets 
arbete. Destinationskontorets roll och ansvar diskuteras kontinuerligt och det finns en 
enighet i partnerskapets styrgrupp om att denna roll bör stärkas och ges mer ansvar i takt 
med att samverkan inom partnerskapet växer sig starkare.   

Partnerskapet är fortfarande i ett ungt skede men har en väl fungerande verksamhet och 
en organisation som ligger i linje med de intentioner som fanns i samband med 
upprättande av avtal om samverkan och partnerskap. Effekter och måluppfyllelse hittills 
beskrivs närmare i den första delen av utvärderingen. Verksamhetens inriktning, såväl 
operativt som strategiskt, styrs av fastställd strategisk plattform och årliga 
verksamhetsplaner för att på bästa sätt styra arbetet mot fastställda mål. Denna plattform 
identifierar också de marknader som bedöms som mest framgångsrika att rikta sig mot i 
utvecklingen av destinationen. Destinationskontoret kommer under hösten 2017, 
tillsammans med företagarföreningen, att påbörja ett arbete med en marknadsplan för 
Sverige. Huvudfokus för verksamheten ligger dock även fortsättningsvis på en 
internationell marknad där tillväxtpotentialen är som störst vilket också kommer 
återspeglas i de prioriteringar som görs i anslutning till verksamhetens budget. 

Destinationsutvecklingsarbetet i partnerskapet har sedan 2015 utvecklats i en positiv 
riktning. Det finns en väl fungerande verksamhet och en god samverkan mellan 
samverkande aktörer.  Destinationen och dess aktörer utvecklas i en positiv riktning och 
blir alltmer synlig och känd såväl internationellt som regionalt och lokalt och inte minst 
finns det en nyfikenhet och ett växande intresse från näringslivet att jobba gemensamt för 
utveckling av destinationen. Den strategiska plattformen med tillhörande handlingsplan för 
tillväxt och en slutdokumentation av den destinationsutvecklingsprocess som genomförts 
ger också en stabil grund att vila på och en tydlig riktning i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Samverkan och partnerskap för ökad besöksnäring i MittSkåne – utveckling och 
effekter av verksamheten under åren 2015 – 2017 
2. Utvärdering av Destination MittSkåne under åren 2015 - 2017 
3. Tjänsteskrivelseutvärdering20170907.docx 
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4. Kommunstyrelsen 2017-11-13 (2017-11-13 KS §289).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/416 

§ 168 Avtal om samverkan och partnerskap 
för utveckling av besöksnäringen i 
MittSkåne från år 2018 och framåt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna nytt förslag till partnerskapsavtal för MittSkåne Turism att gälla från och med 
den 1 januari 2018. 

2. Godkänna nytt förslag till samverkansavtal för MittSkåne Turism att gälla från och med 
den 1 januari 2018. 

3. Beslut ovan gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av 
Kommunfullmäktige i Hörby och Eslöv. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby tillsammans med företagarföreningen Mitt Skåne 
och Tourism in Skåne AB samverkar genom MittSkåne Turism kring utveckling av 
besöksnäringen i MittSkåne. Samverkan/partnerskapet avser utvecklingsinsatser mot 
besöksnäringens aktörer, gemensam besöksservice samt utveckling och samordning av 
marknadsförings- och kommunikationsarbete för besöksnäringen i området och ska i 
förlängningen leda till fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet för företagen i MittSkåne. 

Beslutsmotivering 
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har samordnat en utvärdering av samverkan 
mellan kommunerna och partnerskapets arbete samt en översyn av de avtal som legat till 
grund för uppstarten av MittSkåne Turism. Med en gemensam ambition att verksamheten 
ska fortsätta i samma riktning som nu har förslag på nya avtal arbetats fram. 

Utöver en reducering av text och bakgrundsmaterial samt mindre förändringar i 
aktörernas roller och ansvar föreslås några ändringar inför en ny avtalsperiod; avtalstiden 
föreslås bli löpande med möjlighet att årsvis säga upp samarbete efter erforderliga 
politiska beslut, ordförandeskapet föreslås rotera enbart mellan kommunerna Höör och 
Eslöv med utgångspunkt i att Hörby fortsatt agerar värdkommun. Slutligen föreslås också 
en årlig indexreglering av den kommunala finansieringen inom ramen för 
samverkansavtalet. 

Sedan starten 2015 har destinationskontoret, vilket framgår av den utvärdering som 
gjorts, haft en positiv utveckling. Det finns idag en väl fungerande verksamhet, 
destinationen blir alltmer synlig och det finns ett växande intresse från näringen att jobba 
gemensamt för utveckling av destinationen. Den utvärdering som gjorts pekar ut några 
utvecklingsområden som kan ligga till grund för fortsatt dialog och utveckling av ett än 
mer effektivt samarbete. Eventuella förändringar i samarbetet som uppstår till följd av 
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detta och som förutsätter politiska beslut föreslås hanteras i anslutning till något av de två 
tillfällen per år då resultat och effekter av verksamheten inom ramen för samverkan och 
partnerskapet ska återrapporteras till kommunstyrelse i respektive kommun. 
Kommunledningskontoret i Eslövs kommun har samordnat en utvärdering av samverkan 
mellan kommunerna och partnerskapets arbete samt en översyn av de avtal som legat till 
grund för uppstarten av MittSkåne Turism. Med en gemensam ambition att verksamheten 
ska fortsätta i samma riktning som nu har förslag på nya avtal arbetats fram. 

Utöver en reducering av text och bakgrundsmaterial samt mindre förändringar i 
aktörernas roller och ansvar föreslås några ändringar inför en ny avtalsperiod; avtalstiden 
föreslås bli löpande med möjlighet att årsvis säga upp samarbete efter erforderliga 
politiska beslut, ordförandeskapet föreslås rotera enbart mellan kommunerna Höör och 
Eslöv med utgångspunkt i att Hörby fortsatt agerar värdkommun. Slutligen föreslås också 
en årlig indexreglering av den kommunala finansieringen inom ramen för 
samverkansavtalet. 

Sedan starten 2015 har destinationskontoret, vilket framgår av den utvärdering som 
gjorts, haft en positiv utveckling. Det finns idag en väl fungerande verksamhet, 
destinationen blir alltmer synlig och det finns ett växande intresse från näringen att jobba 
gemensamt för utveckling av destinationen. Den utvärdering som gjorts pekar ut några 
utvecklingsområden som kan ligga till grund för fortsatt dialog och utveckling av ett än 
mer effektivt samarbete. Eventuella förändringar i samarbetet som uppstår till följd av 
detta och som förutsätter politiska beslut föreslås hanteras i anslutning till något av de två 
tillfällen per år då resultat och effekter av verksamheten inom ramen för samverkan och 
partnerskapet ska återrapporteras till kommunstyrelse i respektive kommun.  

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Rev - Tjänsteskrivelseavtal20170907.docx 
2. REV_Samverkansavtal_2018_framåt.docx 
3. Rev Partnerskapsavtal  2018 och framåt.docx 
4. Kommunstyrelsen 2017-11-13 (2017-11-13 KS §290).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/476 

§ 169 Ändrad taxa för kopiering av offentliga 
handlingar  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Taxa för kopiering av offentliga handlingar fastställs att börja gälla 2018-01-01. 

2. Taxa för kopiering av offentliga handlingar fastställd av Kommunfullmäktige 2003 § 129 
upphör därmed att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen och Medborgarcentrum har tagit initiativ till en ändring av taxa för 
kopiering av offentliga handlingar. De flesta som begär ut offentliga handlingar begär ut 
under 10 sidor. Det är rimligt att kommunen tillhandahåller kopior av allmänna handlingar 
kostnadsfritt när det avser enstaka sidor. Administrationen att ta ut avgiften i sådana fall 
kostar mer än vad avgiften uppgår till. Det är därför rimligt att börja ta ut en avgift först vid 
10 sidor, idag tas avgift ut från första sidan. Taxan tar upp de vanligaste förekommande 
företeelserna och i övrigt ska avgiftsförordningen gälla. I taxan klargörs också i vilka 
situationer avgift inte ska tas ut.  

Ekonomiavdelningen och Medborgarcentrum arbetar på att hitta ett sätt för kontantfri 
hantering av avgifter för kopiering av offentliga handlingar m.m. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse (kanslichefen) 
2. Taxa för kopiering av offentliga handlingar (förslag på ny taxa) 
3. KF beslut om taxa från 2002, § 129 (129.pdf)  (KSF 2002/259). 
4. Taxa för kopiering av offentliga handlingar (Taxa.pdf) från 2002. 
5. Kommunstyrelsen 2017-11-13 (2017-11-13 KS §301).doc 
  
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/39 

§ 170 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Marie Ferrari (S) entledigas från sitt uppdrag som kommunens revisor. 

2. Rose Bengtsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

3. Carina Berg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

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 2017-10-25.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-25) 

2. KS Justerat protokoll 2017-11-13.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13) 

3. DOC171 121.pdf (Anmälan om avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden av Carina Berg (SD)) KSF 2015/11 

4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som kommunens revisor av Marie Ferrari (S). KSF 
2014/292 

5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden av Rose 
Bengtsson (SD). KSF 2015/15 

6. Länsstyrelsens protokoll (2017-11-06, Dnr 201-29782-17) Ny ledamot/ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige. Dnr 2014/309 

7. Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2017-10-17 § 182, Ekonomiska besparingar 
budget 2018 (KFN paragraf 182_budget_och_besparingar.pdf), KSF 2017/488 

8. Kultur- och fritidsnämnden, rapport - budget 2018 förutsättningar och besparingar (KFN 
budget 2018 förutsättningar och besparingar.pdf), KSF 2017/488  

9. Granskning av kultur- och fritidsverksamheten i Höörs kommun 2017, Missiv för 
yttrande. KSF 2017/520 

10. Granskningsrapport kultur- och fritidsverksamheten i Höörs kommun 2017.pdf KSF 
2017/520 

11. Missiv granskning av upphandling och avtal i Höörs kommun.pdf KSF 2017/519 

12. Granskningsrapport upphandling och avtal i Höörs kommun 2017.pdf. KSF 2017/519 

13. Beslut från länsstyrelsen att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut 2017-09-27, § 
129, att anta detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl. Dnr 2016/219 
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14. Meddelande från länsstyrelsen angående anmälan av kommunfullmäktiges beslut att 
anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun. KSF 2016/164 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelseanmälningar.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2017/40 

§ 171 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lars Nihlen (C) utses till ledamot i Johan Petterssons stiftelse efter Harriet Paulsson 
(C). 

2. Jennie Svensson (SD) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Fredrik 
Jönsson (SD). 

3. Margareta Johansson (KD) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter 
Erik Mårtensson (KD) 

4. Mona Schill Ingvarsson (S) utses till kommunens revisor efter Marie Ferrari (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. Ledamot i Johan Petterssons stiftelse i Höör efter Harriet Paulsson (C). KSF 2015/27 

2. Ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Fredrik Jönsson (SD). KSF 2015/13 

3. 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Mona Schill Ingvarsson 
(S). KSF 2014/309 

4. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Erik Mårtensson (KD). 
KSF 2014/337 

5. Kommunens revisor efter Marie Ferrari (S). KSF 2014/292 

6. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Rose Bengtsson (SD). KSF 2015/17 

7. Ersättare i socialnämnden efter Carina Berg (SD). KSF 2015/11 

_____ 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 172 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/635 

§ 173 Mötets avslutande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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RESERVATION 
 

 
Vi reserverar oss mot KF:s beslut 2017-11-29 att anta KS förslag till budget för 2018.  
Den regerande ”Höörmodellen” har misslyckats så kapitalt, att man måste höja skatten 
med nästan en krona, därför har vi Liberaler valt att inkomma med en skuggbudget: 
 

1. Vi tycker att det ur demokratisynpunkt är viktigt att kommunfullmäktige har mer än 

ett förslag att ta ställning till 

 

2. Vi menar att KS förslag på skattehöjning och budgetramar 2018 är dåligt och ett sätt 

att kompensera för en illa förd politik som resulterat i att kommunen hamnat i ett 

ekonomiskt svårt läge 

 

KS förslag innebär att Höörs kommun får den näst högsta skattesatsen av 33 kommuner i 

Skåne nästa år. Det innebär att kommunens medborgare får betala mycket mer per intjänad 

hundralapp i skatt. Familjer kommer att få flera tusen kronor mindre att röra sig med. En 

sådan dramatisk skattehöjning kan bromsa inflyttningen till kommunen och hindra 

nyetablering av företag och därmed allvarligt skada kommunens attraktivitet. 

 

Vårt förslag till budgetramar innebär en utökad ram med 15 miljoner och en motvillig 

skattehöjning på 54 öre, men ändå drygt 40 öre mindre än KS förslag. Vi utgår från 

ursprungsramen med kompensation för förväntade demografiska förändringar. Vi prioriterar 

kärnverksamhet och har ett tydligt fokus på äldreomsorg & utbildning. Samtidigt måste 

nämnderna rannsaka sig själva och effektivisera sina verksamheter. KS måste kraftigt minska 

de politiska kostnaderna, som ökat dramatiskt under de senaste åren. Höörs kommun borde ha 

så pass goda förutsättningar att kommunen på sikt inte ska behöva ligga högst i skattetryck. 

Höörs kommuninvånare förtjänar bättre än så! 

 

 
Liberalerna i Höör/gm 

 
 
 

Christina Pehrson    Birgitta Kryger        Wojciech Wlosinski 
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