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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 30 augusti 2017 kl 19:00

Kallade ledamöter

Anders Netterheim (M), ordförande
Mona Schill-Ingvarsson (S), 1:e vice ordf
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf
Anna Palm (M)
Camilla Kampf (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Christer Olsson (M)
Jan Malmström (M)
Jessica Ashworth (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Tom Ström (M)
Erik Mårtensson (KD)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Arne Gustavsson (C)
Brita Edholm (L)
Magnus Marvéus (L)
Mikael Sparrhult (L)
Peter Rönngren (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Ulf Rosvall (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)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Lena Zetterström (MP)
Olle Krabbe (V)
Agne Dahlqvist (V)
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För kännedom

Olle Iding (M)
Bo Strandh (M)
Jan Malmgren (M)
Daniel Ell (M)
Morgan Karlsson (M)
Margareta Johansson (KD)
Birgitta Molin (KD)
Ola Kollén (C)
Martin Olsson (C)
Birgitta Krüger (L)
Åsa Kryger Cardinali (L)
Linda Andersson (S)
Göran Dahlgren (S)
Roger Persson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Jens Sjögren (S)
Anneli Elmelid (MP)
Bengt Jönsson (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Linda Björnman (V)

Övriga kallade

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Staffan Olofsson, Administratör
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Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Sammanträdets kungörande och fastställelse av
föredragningslistan

KSF 2017/37

2

Upprop

KSF 2016/631

3

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

KSF 2016/631

4

Ev svar på frågor eller interpellationer

KSF 2016/631

5

Ev. bordlagda ärenden

KSF 2016/631

6

Ev. informationsärende

KSF 2016/631

7

Ekonomisk uppföljning avseende maj 2017 med prognos

KSF 2016/640

8

Godkännande av exploateringsavtal tillhörande detaljplan
för Sätofta 18:54 m fl fastigheter

KSF 2017/403

9

Godkännande och antagande av detaljplan för Sätofta
18:54 m.fl. fastigheter ”Ny förskola vid Sätoftaskolan”

KSF 2015/393

10

Motion, tillsättning av en arbetsgrupp med uppgift att lägga
förslag till åtgärder för förbättrade arbetsvillkor inom de mer
utsatta personalområdena i kommunen, Centerpartiet

KSF 2016/41

11

Motion angående försöksverksamhet med 6 timmars
arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör

KSF 2015/436

12

Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev förälder - skola, Kristdemokraterna

KSF 2015/432

13

Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av
demensteamet och därefter återinföra detsamma. Erik
Mårtensson (KD)

KSF 2016/83

14

FINSAM - Årsredovisning 2016 med godkänd revision

KSF 2017/214

15

Anmälningar

KSF 2017/39

16

Fyllnadsval

KSF 2017/40
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

17

Övrigt

KSF 2016/631

18

Mötets avslutande

KSF 2016/631
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Dnr KSF 2017/37

1

Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
2. Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 17 augusti 2017 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 23 augusti 2017.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 14 augusti 2017 har tillgängliggjorts på Meetings + den 23
augusti 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 23 augusti 2017 och Lokaltidningen den 26 och 27 augusti 2017.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-08-17
_____
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Dnr KSF 2016/631

2

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom
I ledamöternas ställe tjänstgör för
_____
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Dnr KSF 2016/631

3

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Arne Gustavsson (C) och Kenneth Kallin (MP) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 6
september kl 16.30.

Ärendebeskrivning
Mikael Sparrhult (L) och Kenneth Kallin (MP) står i tur att justera protokollet enligt
upprättad turlista. Mikael Sparrhult (L) ersätts av Arne Gustavsson (C).
Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter sammanträdet kl.
16:30 på kommunhuset.
_____
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Dnr KSF 2016/631

4

Ev svar på frågor eller interpellationer

Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har kommit in till kommunkansliet när kallelsen upprättas.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr KSF 2016/631

5

Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.
_____

Datum
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Dnr KSF 2016/631

6
_____

Ev. informationsärende
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Dnr KSF 2016/640

7

Ekonomisk uppföljning avseende maj
2017 med prognos

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Prognosrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun redovisar ett resultat på 2,7 mnkr efter maj, vilket är 1,5 mnkr sämre än
budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -23,7 mnkr, vilket är 24,0
mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett underskott på 5,6 mnkr och prognosen pekar på ett
underskott på 27,7 mnkr.
- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,7 mnkr och en prognos på ett underskott
på 4,0 mnkr. Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och
styrelseverksamhet, gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter.
- Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,5 mnkr. För året prognostiseras
dock ett underskott på 18 mnkr, vilket är ytterligare en förbättring jämfört med tidigare
prognoser. Äldreomsorgen har ett underskott efter maj och står för det stora underskottet
i prognosen. Externa placeringar och hemtjänstens höga kringtid orsakar underskott.
Även insatser enligt LSS, insatser till funktionsnedsatta samt barn – och ungdomsvård har
högre kostnader jämförd med budget på grund av tillkommande ärenden. Verksamheten
för flyktingmottagande har ett överskott efter april på 12,5 mnkr, men prognosen stannar
på ett överskott på 8,1 mnkr.
- Socialnämndens ekonomiska läge är egentligen en fortsättning på kostnadsläget från
2016. Då kunde nämnden redovisa ett överskott på totalen eftersom flyktingverksamheten
hade ett överskott på ca 10 mnkr. Denna verksamhet kommer inte att väga upp
äldreomsorgens underskott i år. Äldreomsorgen redovisade för 2016 ett underskott på 7
mnkr. Eftersom det tillkom placeringar i slutet av året och dessa bedöms kvarstå under
2017 prognostiseras underskottet bli större för året. Hemtjänstens underskott från fjolåret
består också eftersom kringtiden är för hög. Nämnden fick ett tillskott i budgeten för 2017
för demografiförändringar, men volymökningen bedöms större än kompensationen.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 4,3 mnkr,
prognosen är ett mindre underskott på 0,4 mnkr. Underskottet beror på kostnader i
samband med branden på förskolan Holma.
- Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott efter maj på 0,7 mnkr. Prognosen är
ett underskott på 3,2 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står för underskottet.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett mindre underskott på 1,0 mnkr för perioden som

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-08-23

12 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

prognostiseras öka till 1,6 mnkr för hela året. Det är bad- och sportcentrum som står för
underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet
fördröjs.
- Tekniska nämnden visar ett underskott efter maj på 0,3 mnkr. Prognosen är ett mindre
underskott på 0,5 mnkr till följd av arbetet med deponier.
Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 3,1 mnkr. Prognosen är ett
överskott på 8,6 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom
har kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än
budgeterat.
Prognosen för verksamheterna är ett underskott på 32,5 mnkr. Ny prognos för
pensionskostnaderna har presenterats från KPA där kostnaderna för den
förmånsbestämda pensionen ökar. Totalt begränsas underskottet av högre skatter och
generella statsbidrag. Total prognos för kommunen är ett resultat på -23,7 mnkr. Om
denna prognos kvarstår när året är slut, måste kommunfullmäktige besluta om hur det
negativa resultatet ska regleras inom 3 år, vilket betyder ca 7 mnkr per år.
Kommunstyrelsen har lämnat över prognosrapporten till Kommunfullmäktige för
kännedom.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.pdf
2. Månadsuppföljning 1705.pdf
3. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §205).doc
_____
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Dnr KSF 2017/403

8

Godkännande av exploateringsavtal
tillhörande detaljplan för Sätofta 18:54 m
fl fastigheter

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
godkänns (Sätoftaskolan).

Ärendebeskrivning
Höörs kommun och Höörs fastighetsaktiebolag (HFAB) har utarbetat ett
exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter.
Exploateringen innebär en utbyggnad av Sätoftaskolan.

Beslutsunderlag
1. REV_Exploateringsavtal Sätofta.pdf (efter ändring enligt dagens beslut 2017-08-14)
2. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §210).doc
_____
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Dnr KSF 2015/393

9

Godkännande och antagande av
detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl.
fastigheter ”Ny förskola vid
Sätoftaskolan”

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter ” Ny förskola vid Sätoftaskolan” godkänns
och antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om granskning 2017-05-15 §116. Granskningshandlingarna
har varit utställda i kommunhuset och på www.hoor.se under tiden 22 maj t.o.m 12 juni
2017. Utställningen föregicks av kungörelse i Skånskan och Lokaltidningen lördagen den
20 maj. Ett granskningsutlåtande har upprättats som redovisar inkomna synpunkter som
inte blivit helt eller delvis tillgodosedda under hela planprocessen. 8 st nya yttranden
inkom under granskningen varav 3 st med synpunkter. 6 st grannar har synpunkter som
helt eller delvis inte tillgodosetts under planprocessen. Sedan kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-06-19 har yttrande inkommit från Mittskåne vatten.
Detaljplanen har tidigare varit utställd för samråd 2017-02-16– 2017-03-09 . Vid
samrådsmötet på Sätoftaskolan den 27 februari 2017 deltog 35 personer, föräldrar, elev,
grannar samt tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Skriftliga
yttranden som inkommit under granskningen och de som kvarstår från samrådet från
myndigheter, ledningsdragande företag och privatpersoner har sammanställts i ett
granskningsutlåtande och kommenteras där så erfordras.
Inför granskningen gjordes en dagvattenutredning och en utredning gällande naturdamm
som kompensation för en befintlig dagvattendamm som behöver tas bort. En gödsellada,
tillhörande gården med stenlänga intill Nybyvägen ska bevaras och en röd trälada i väser
avses rivas. En gödsellada dokumenterades inför granskningen. Plankartan
kompletterades med u-område för E.ON:s hög- och lågspänningskablars planerade och
befintliga läge i mark.
Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle
inledas med ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte
har hållits den 15 juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1
och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs
ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga
inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över planprogrammet.
Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn
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samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov.
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och
förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med
folkbibliotek.Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är
en del av översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om,
kommunägd mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen
stämmer även med Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan
från 1992-03-27 och detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också
idrottsplanen nordväst om ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och
en mindre del av Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga
skolfastigheten, Sätofta 18:54. En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom
utvecklingsområdet kommer behövas och planeras enligt trafikutredning väster om
stenladan intill Nybyvägen. Gatan byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med
vändslinga som ska användas av föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas
utbyggnaden av gatan i en första etapp tills behov finns att bygga ut den vidare till
fastigheten i nordväst, Bosjökloster 1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer
parkeringen till förskolan att flyttas till läge i norr inom planområdet. Avsikten är att barn
och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa bilvägen. Även den östra
befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas ut och förändras för att
möjliggöra tillräckliga utrymmen för parkeringar och transporter, bland annat behövs en
vändplats för lastbilar intill det nya köket.Stenladan föreslås för skolverksamhet,
förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i avsikt att möjliggöra flexibel användning,
ev. kan gödselladan också användas som förråd eller liknande. Synpunkter framförda vid
dialogmötet, enkäter och skrivelse från förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är
att den nya förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan
kan byggas i en större del av det område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i
framtiden. Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1plans komplementbyggnader i avsikt att hålla respektavstånd till angränsande
bostad/vård.Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur
med område i väster avsatt för fördröjning av dagvatten, gata, parkering och gångcykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman hela skolområdet och intill gångcykelvägen
föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder. Ny gång- och cykelväg planeras även till
idrottsplatsen. Kommunalt huvudmannaskap anges för den allmänna platsmarken då den
avses vara, och är till nytta för mer än själva skolan.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2017-05-15, rev. 2017-08-14
Illustrationskarta, antagandehandling 2017-05-15, rev. 2017-08-14
Planbeskrivning, antagandehandling 2017-05-15, rev. 2017-08-14
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2017-08-14
5_Grundkarta.pdf
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6. 6_Fastighetsförteckning_kontrollerad 20170720.pdf
7. Översiktlig Miljöteknisk markundersökning och Geoteknik, Sweco 20161222
8. Trafikutredning, Tyréns 2016-06-07
9. Naturvärdesbedömning 2016-04-25 och Skyddsåtgärder, Naturcentrum AB 2017-04-04
10. 10_Dagvattenutredning, Wsp 20170418
11. KS, planuppdrag 2015-11-09 § 236
12. KS, beslut om samråd 2017-02-13 § 32
13. KS, beslut om granskning 2017-05-15 KS §116
14. Tjänsteskrivelse_Kommunstyrelsen 2017-08-14_Godkännande Antagande_AA.rtf
15. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §211).doc
_____
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Dnr KSF 2016/41

10

Motion, tillsättning av en arbetsgrupp
med uppgift att lägga förslag till åtgärder
för förbättrade arbetsvillkor inom de mer
utsatta personalområdena i kommunen,
Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har som ett svar på Socialdemokraternas motion om minskad arbetstid
föreslagit att det ska tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen. Som
exempel på sådana grupper anges personal i hemtjänsten, socialarbetare och lärare m.fl.
Detta arbete ska ses som en viktig del att i Sydsverige profilera Höörs kommun som en
tilltalande arbetsgivare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kommundirektören och
personalchefen så att de kan föreslå en arbetsgrupp som kan tillsättas av
kommunfullmäktige. Personalchefen remitterade därefter motionen till barn- och
utbildningsnämnden och barn- och utbildningschefen. Barn- och utbildningsnämnden
svarade att de föreslog att motionen skulle avstyrkas.
Inom social sektor har en arbetsgrupp tillsatts, den har dock inte beslutats av
kommunfullmäktige. Social sektor föreslår att det ska godkännas försök på att öka
grundbemanningen på Oasen, Åtorp.
Ekonomiska konsekvenser
En ökad grundbemanning dagtid kommer att kräva en utökning av 1,2 årsarbetare.
Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och inkl. kostnader för
PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 537 032 kr. Förslaget beräknar samtidigt
ge besparingar på 290 479 kr i form av minskade kostnader för vikarier m.m.
Nettokostnadsökning blir då 246 553 kr.
Förslag till beslutsmotivering
Motionen ska avskrivas för att den är mer än ett år gammal och då kanslichefen har
uppdragits att komma med förslag på rutin för effektivisering av behandlingen av
motioner.
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Beslutsunderlag
1. 44 Motion tillsättning av arbetsgrupp (3).docx
2. Tjänsteskrivelse Förslag till åtgärd för förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta
personalområdena i kommunen.docx
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN § 224).doc
4. Motion centerpartiet.pdf
5. Tjänsteskrivelse.pdf
6. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §215).doc
_____
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Dnr KSF 2015/436

11

Motion angående försöksverksamhet med
6 timmars arbetsdag, Socialdemokraterna
i Höör

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Höör har motionerat om att inleda en försöksverksamhet inom
lämplig del av den kommunala verksamheten för att utvärdera effekterna av 6 timmars
arbetsdag med bibehållen lön. Personalchefen och kommundirektören har på
kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utrett frågan genom remiss till barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har avstyrkt motionen.
Social sektor har föreslagit att försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras i två
verksamheter, Björklövet och ett våningsplan på Skogsgläntan.
Ekonomiska konsekvenser
Personaltätheten dagtid är idag 7,4 årsarbetare inom demensverksamheten. Om 6
timmars arbetsdag införs kommer det att krävas 9,34 årsarbetare istället, en ökning av
1,94 årsarbetare. Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och
inkl. kostnader för PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 868 201 kr.
Samtidigt beräknas besparingar i form av minskade introduktionskostnader för nya
medarbetare och minskad sjukfrånvaro på 553 998 kr.
Nettokostnadsökning: 314 203 kr

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 299.doc
2. Motion
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §223).doc
4. Försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag.docx
5. Sex timmars arbetsdag.docx
6. Tjänsteskrivelse
7. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §217).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Motion avseende förslag till
Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola,
Kristdemokraterna

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Kaiza Nilsson (KD) och Erik Mårtensson (KD) har i en motion föreslagit
kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ge de olika skolorna
möjligheten att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt att använda i kommunens
grundskolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till barn- och
utbildningsnämnden och kommunkansliet har skickat en påminnelse till nämnden men
inget svar har kommit in.
Kommunkansliet ber om ursäkt för den försenade behandlingen av motionen.
Ekonomiska överväganden
Personalens arbetskraft tas i anspråk. Arbetets omfattning beror dock på om skolorna tar
möjligheten att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt eller inte. Arbetet bör utföras inom
given budgetram.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag KSAU 2015-11-23 § 286.doc
2. Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx
4. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §218).doc
_____
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13

Motion att göra en konsekvensanalys
efter borttagandet av demensteamet och
därefter återinföra detsamma. Erik
Mårtensson (KD)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har i motionen föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra
åt socialnämnden att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och
att återföra detsamma med de förslag till förbättringar som framkommit under
innovationsdagarna på Åkersberg februari 2016.
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Socialnämnden har inte svarat på remissen.
En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning

Beslutsunderlag
1. Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och
därefter återinföra detsamma. Erik Mårtensson (KD).pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-02-29 (2016-02-29 KSAU §42).doc
3. Tjänsteskrivelse.pdf
4. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §219).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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Dnr KSF 2017/214

14

FINSAM - Årsredovisning 2016 med
godkänd revision

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Årsredovisningen för Finsam, versamhetsåret 2016, godkänns.
2. För verksamhetsåret 2016 bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för
Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby (FINSAM, med org.nr 222000-2915).

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Samordningsförbudet Eslöv, Höör och Hörby (org nr 222000-2915)
har översänts till Höörs kommun. Redovisningen har granskats av revisorerna som
tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna.
Höörs kommun är representerad i styrelsen genom Anders Magnhagen (S). Två
ägardialogmöten har hållits under året.
Kommunledningskontoret föreslår att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Socialnämnden behandlade på sitt möte 2017-06-15 årsredovisning från FINSAM.

Beslutsunderlag
1. Brev till ägarna.pdf
2. Årsbokslut 2016 med revision.pdf
3. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i Samordningsförbundet Eslöv.pdf
4. 2017-06-15 SN § 126 Finsam.doc
5. Kommunstyrelsen 2017-08-14 (2017-08-14 KS §222).pdf
_____
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Dnr KSF 2017/39

15

Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Magnus Marvéus (L) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
2. Mikael Sparrhult (L) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
3. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Magnus Marvéus (L) och Mikael Sparrhult (L).
4. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21
2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14
3. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning av Magnus Marvéus (L) KSF 2014/309, KSF 2014/337
4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning av Mikael Sparrhult (L) KSF 2014/309, KSF 2014/337
_____
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Dnr KSF 2017/40

16

Fyllnadsval

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Robert Nilsson (SD). KSF 2015/15
3. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Linda Andersson (S). KSF 2015/15
4. Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Magnus Marvéus (L). KSF 2014/337
5. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Mikael Sparrhult (L). KSF 2014/337
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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_____
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Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Datum
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2017-08-23
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Månadsuppföljning maj 2017
Höörs kommun redovisar ett resultat på 2,7 mnkr efter maj, vilket är 1,5 mnkr sämre än budget för
perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -23,7 mnkr, vilket är 24,0 mnkr sämre än det
budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett underskott på 5,6 mnkr och prognosen pekar på ett
underskott på 27,7 mnkr.


Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,7 mnkr och en prognos på ett underskott
på 4,0 mnkr. Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och
styrelseverksamhet, gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter.



Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,5 mnkr. För året prognostiseras
dock ett underskott på 18 mnkr, vilket är ytterligare en förbättring jämfört med tidigare
prognoser. Äldreomsorgen har ett underskott efter maj och står för det stora underskottet
i prognosen. Externa placeringar och hemtjänstens höga kringtid orsakar underskott. Även
insatser enligt LSS, insatser till funktionsnedsatta samt barn – och ungdomsvård har högre
kostnader jämför med budget på grund av tillkommande ärenden. Verksamheten för
flyktingmottagande har ett överskott efter april på 12,5 mnkr, men prognosen stannar på
ett överskott på 8,1 mnkr.



Socialnämndens ekonomiska läge är egentligen en fortsättning på kostnadsläget från
2016. Då kunde nämnden redovisa ett överskott på totalen eftersom flyktingverksamheten
hade ett överskott på ca 10 mnkr. Denna verksamhet kommer inte att väga upp
äldreomsorgens underskott i år. Äldreomsorgen redovisade för 2016 ett underskott på 7
mnkr. Eftersom det tillkom placeringar i slutet av året och dessa bedöms kvarstå under
2017 prognostiseras underskottet bli större för året. Hemtjänstens underskott från fjolåret
består också eftersom kringtiden är för hög. Nämnden fick ett tillskott i budgeten för 2017
för demografiförändringar, men volymökningen bedöms större än kompensationen.



Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 4,3 mnkr,
prognosen är ett mindre underskott på 0,4 mnkr. Underskottet beror på kostnader i
samband med branden på förskolan Holma.



Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott efter maj på 0,7 mnkr. Prognosen är ett
underskott på 3,2 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står för underskottet.



Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett mindre underskott på 1,0 mnkr för perioden som
prognostiseras öka till 1,6 mnkr för hela året. Det är bad- och sportcentrum som står för
underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet
fördröjs.



Tekniska nämnden visar ett underskott efter maj på 0,3 mnkr. Prognosen är ett mindre
underskott på 0,5 mnkr till följd av arbetet med deponier.

Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 3,1 mnkr. Prognosen är ett överskott
på 8,6 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom har
kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än budgeterat.
Prognosen för verksamheterna är ett underskott på 32,5 mnkr. Ny prognos för pensionskostnaderna
har presenterats från KPA där kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen ökar. Totalt
begränsas underskottet av högre skatter och generella statsbidrag. Total prognos för kommunen är
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

ett resultat på -23,7 mnkr. Om denna prognos kvarstår när året är slut, måste kommunfullmäktige
besluta om hur det negativa resultatet ska regleras inom 3 år, vilket betyder ca 7 mnkr per år.

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen:
Att besluta att
Prognosrapporten lämnas till kommunfullmäktige.
Ytterligare påtala för nämnderna vikten av att vara restriktiv med inköp och tillsättning av tjänster.
Samtliga nämnder ska inkomma med åtgärdsplaner med beräkningar på vad åtgärderna kan ge
resultatmässigt. Redovisning ska ske snarast efter sommaren. Beslutet gäller samtliga nämnder.
Även nämnder utan underskott måste solidariskt göra åtgärder och som till och med kan ge
överskott jämfört med nämndens tilldelade budgetram.
Linda Andersson
TF Ekonomichef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-14
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/640

§ 205 Ekonomisk uppföljning avseende maj
2017 med prognos
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Prognosrapporten lämnas till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen påtalar ytterligare en gång för nämnderna vikten av att vara restriktiv
med inköp och tillsättning av tjänster. Samtliga nämnder ska inkomma med tydliga
åtgärdsplaner med beräkningar på vad åtgärderna kan ge resultatmässigt. Redovisning
ska ske snarast efter sommaren. Beslutet gäller samtliga nämnder. Även nämnder utan
underskott måste solidariskt göra åtgärder och som till och med kan ge överskott jämfört
med nämndens tilldelade budgetram.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun redovisar ett resultat på 2,7 mnkr efter maj, vilket är 1,5 mnkr sämre än
budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -23,7 mnkr, vilket är 24,0
mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett underskott på 5,6 mnkr och prognosen pekar på ett
underskott på 27,7 mnkr.
- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,7 mnkr och en prognos på ett underskott
på 4,0 mnkr. Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och
styrelseverksamhet, gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter.
- Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,5 mnkr. För året prognostiseras
dock ett underskott på 18 mnkr, vilket är ytterligare en förbättring jämfört med tidigare
prognoser. Äldreomsorgen har ett underskott efter maj och står för det stora underskottet
i prognosen. Externa placeringar och hemtjänstens höga kringtid orsakar underskott.
Även insatser enligt LSS, insatser till funktionsnedsatta samt barn – och ungdomsvård har
högre kostnader jämförd med budget på grund av tillkommande ärenden. Verksamheten
för flyktingmottagande har ett överskott efter april på 12,5 mnkr, men prognosen stannar
på ett överskott på 8,1 mnkr.
- Socialnämndens ekonomiska läge är egentligen en fortsättning på kostnadsläget från
2016. Då kunde nämnden redovisa ett överskott på totalen eftersom flyktingverksamheten
hade ett överskott på ca 10 mnkr. Denna verksamhet kommer inte att väga upp
äldreomsorgens underskott i år. Äldreomsorgen redovisade för 2016 ett underskott på 7
mnkr. Eftersom det tillkom placeringar i slutet av året och dessa bedöms kvarstå under
2017 prognostiseras underskottet bli större för året. Hemtjänstens underskott från fjolåret
består också eftersom kringtiden är för hög. Nämnden fick ett tillskott i budgeten för 2017
för demografiförändringar, men volymökningen bedöms större än kompensationen.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 4,3 mnkr,
Justerande

Utdragsbestyrkande
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prognosen är ett mindre underskott på 0,4 mnkr. Underskottet beror på kostnader i
samband med branden på förskolan Holma.
- Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott efter maj på 0,7 mnkr. Prognosen är
ett underskott på 3,2 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står för underskottet.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett mindre underskott på 1,0 mnkr för perioden som
prognostiseras öka till 1,6 mnkr för hela året. Det är bad- och sportcentrum som står för
underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet
fördröjs.
- Tekniska nämnden visar ett underskott efter maj på 0,3 mnkr. Prognosen är ett mindre
underskott på 0,5 mnkr till följd av arbetet med deponier.

Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 3,1 mnkr. Prognosen är ett
överskott på 8,6 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom
har kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än
budgeterat.
Prognosen för verksamheterna är ett underskott på 32,5 mnkr. Ny prognos för
pensionskostnaderna har presenterats från KPA där kostnaderna för den
förmånsbestämda pensionen ökar. Totalt begränsas underskottet av högre skatter och
generella statsbidrag. Total prognos för kommunen är ett resultat på -23,7 mnkr. Om
denna prognos kvarstår när året är slut, måste kommunfullmäktige besluta om hur det
negativa resultatet ska regleras inom 3 år, vilket betyder ca 7 mnkr per år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.pdf
2. Månadsuppföljning 1705.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §233).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Exploateringsavtal för Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
I syfte att reglera genomförandefrågor som är hänförliga till detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl.
fastigheter har följande avtal, fortsättningsvis benämnt Avtalet träffats mellan nedanstående
Parter:
Höörs kommun genom dess kommunstyrelse, org nr 2122000-1116, Box 53, 243 21 Höör
nedan kallad Kommunen. Kommunens ombud är Kommundirektör Michael Andersson.
Höörs Fastighets AB, org nr 556019-3350 Box 90, 243 22 Höör, nedan kallad HFAB.
1. Giltighet
Avtalets giltighet är beroende av att förslag till detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter
upprättad 2017-05-15 rev. 2017-08-14 antas av Kommunfullmäktige och att fullmäktiges beslut
om antagande vinner laga kraft samt att Avtalet godkänns av Kommunfullmäktige. En ytterligare
förutsättning är att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att träffa erforderliga
samarbetsavtal och andra överenskommelser med HFAB som krävs för genomförandet. (En
orientering av byggprojektet lämnas i punkt 4 nedan).
2. Exploateringsområdet
Exploateringsområdet omfattar hela planområdet för förslag till detaljplan upprättad 2017-0515. Området omfattar kvartersmark för skola (betecknad S på plankartan) skola, samlingslokal,
bostad, tillfällig vistelse m.m. (betecknad S, C, B, O på plankartan) och transformatorstation
(betecknad E1 på plankartan) samt allmän plats mark.
3. Allmän plats mark m.m.
Kommunen äger huvuddelen av marken för den allmänna platsmarken. HFAB äger en mindre
del. HFAB skall vid fastighetsbildningen avstå sin del av den allmänna marken till kommunen
utan ersättning. Kommunen ansöker om fastighetsbildning.
Kommunen skall genomföra samtliga anläggningar på allmän plats mark inklusive VAD.
Kommunen svarar för samordningen med Mittskåne Vatten. Regleringen av kostnaderna för
VAD skall ske enligt gällande VA-taxa.
Kommunen svarar för samordning vid eventuell ny utbyggnad av el och fiber samt kontakter
med nätägarna. Reglering av avgifter för el och fiber sker genom avtal direkt med nätägarna.
Övriga frågor som berör samarbetet mellan Kommunen och HFAB kommer regleras i
samarbetsavtal (se punkt 4.4 nedan).
4. Orientering om byggprojektet
Detta Avtal reglerar enbart plangenomförandet. Nedan lämnas en orientering om
genomförandet av själva byggprojektet.

4.1
Rättsliga förutsättningar
Kommunen och HFAB äger tillsammans den kvartersmark som krävs för de planerade
nybyggnaderna. HFAB äger befintliga byggnader.
Kommunens anskaffning av nya verksamhetslokaler genom nybyggnad av HFAB ligger inom
tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). I LOU kap 3 § 12
finns undantagsregler för s.k. intern upphandling. Dessa undantagsregler kan dock inte tillämpas
i detta fall.
Undantagsreglerna kan bara tillämpas för kommunala bolag där kommunen utövar ”en kontroll
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning” och bolaget ”utför mer än
80 procent av sin verksamhet” åt kommunen. (Citaten inom citationstecknen är från LOU kap 3
§ 12). HFAB utför dock enbart cirka 70 % åt kommunen.
Parterna har därför kommit överens om att Kommunen som beställare genomför
upphandlingen av nybyggnader enligt LOU.s regelverk. För befintliga byggnader gäller andra
förutsättningar.
4.2
Kostnadsstyrning
Projektet är så stort och ekonomiskt betungande för både Kommun och HFAB att det krävs en
fortlöpande kostnadsstyrning. Tidiga kalkyler ska upprättas och succesivt förbättras i takt med
att det kommer fram bättre underlag och säkrare förutsättningar. Kostnader och ersättningar
för mark och anläggningar på allmän mark ska ingå i dessa kalkyler. I arbetet med och vid
övervägande av kalkyler och kostnadsstyrning ska inte bara ingå investeringen utan även
projektets finansiering och de löpande kostnaderna för de verksamheter som skall använda de
nya lokalerna.
4.3
Samverkan
Parterna är väl medvetna om de stora riskerna och svårigheterna att genomföra nyinvesteringar
till en rimlig investeringskostnad på grund av den överhettade byggmarknaden. Parterna har
kommit överens om att hitta nya former för samverkan på tjänstemannanivå där de samlade
kompetenserna hos Parterna används på ett för ”koncernen” bästa sätt. Den nedlagda tiden
skall belasta projektet oavsett om arbetet utförts av en tjänsteman hos HFAB eller hos
kommunen. Parterna har skapat en gemensam chefsgrupp för samordnad ledning av
tjänstemän och anlitade konsulter.
En för projektets resultat helt avgörande fråga är en upphandlingsstrategi som minimerar
riskerna. Nya LOU ger möjligheter. Kommunens erfarenhet från upphandlingen av
vattenreningen av badhuset är exempel på en sådan ny möjlighet. Kommunens nya ramavtal för
mark ger möjlighet till en samordnad anskaffning av alla typer av markarbeten på såväl allmän
plats mark som kvartersmark oavsett om Kommunen eller HFAB är beställare.

4.4
Samarbetsavtal
HFAB och Kommunens samarbete under genomförandet och vid förvaltningen ska regleras i ett
eller flera samarbetsavtal som ska tecknas under processen.
5. Överlåtelse av Avtalet
Detta Avtal får inte överlåtas på annan part.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vart sitt.

Höör den

Stefan Lissmark/Michael Andersson

________________________
_______________________________
Kommunstyrelsens ordf/Kommundirektör

_______________________
Lars Anebreid
Tf VD
Höörs Fastighets AB
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/403

§ 210 Godkännande av exploateringsavtal
tillhörande detaljplan för Sätofta 18:54 m
fl fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
godkänns (Sätoftaskolan).
Kommunstyrelsen beslutar:
Punkt 4.3 ändras så att ordvalet ”otraditionella former” ska ändras till ”nya former”.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun och Höörs fastighetsaktiebolag (HFAB) har utarbetat ett
exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter.
Exploateringen innebär en utbyggnad av Sätoftaskolan.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Punkt 4.3 ändras så att ordvalet ”otraditionella former” ska ändras till ”nya former”.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och
ett ändringsyrkande av Jörgen Ekman (L). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om
förslagen bifalls och finner att kommunstyrelsen bifaller båda förslagen.

Beslutsunderlag
1. Exploateringsavtal Sätofta.docx
2. REV_Exploateringsavtal Sätofta.pdf (efter ändring enligt dagens beslut 2017-08-14)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

