
KALLELSE

Datum Sida

2017-05-24 1 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid Älvkullen
Onsdagen den 31 maj 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)
Björn Andreasson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Christer Olsson (M)
Jan Malmström (M)
Jessica Ashworth (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Tom Ström (M)
Kaiza Nilsson (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)

Camilla Kampf (M)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

För kännedom Olle Iding (M)
Bo Strandh (M)
Jan Malmgren (M)
Daniel Ell (M)
Erik Mårtensson (KD)
Margareta Johansson (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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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr
1 Sammanträdets kungörande och fastställelse av 

föredragningslistan
KSF 2017/37

2 Upprop KSF 2016/622

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

KSF 2016/622

4 Ev svar på frågor eller interpellationer

5 Ev. bordlagda ärenden KSF 2016/622

6 Fältarbete bland barn och unga samt finansiering av 
fältarbetartjänst

KSF 2017/168

7 Föreningsavgift som underlag vid avgiftsbeslut KSF 2016/626

8 Justering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten i Norra Rörum, Höörs kommun

KSF 2017/196

9 Taxa för myndighetsutövning inom räddningstjänsten KSF 2017/203

10 Prislista för räddningstjänsten i Höör 2017 KSF 2017/204

11 Motion VA-avgifter - Liberalerna KSF 2017/183

12 Delägarskap i Inera KSF 2017/194

13 Val av ny styrelseledamot -IT kommuner i Skåne AB KSF 2016/140

14 Informationsärende: Årsredovisning för Höörs 
Fastighetsaktiebolag (HFAB) 2016 samt val av ombud med 
instruktion till årsstämman

KSF 2017/70

15 Informationsärende: Årsredovisning för Mellanskånes 
Renhållnings AB (MERAB) 2016 samt val av ombud med 
instruktion till årsstämman

KSF 2017/231

16 Informationsärende: Årsredovisning för IT-kommuner i 
Skåne AB 2016 samt val av ombud med instruktioner till 
årsstämman

KSF 2017/227
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ärende/Föredragande Tid Dnr
17 Anmälan: Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017- 

2025
KSF 2017/190

18 Anmälan: Styrdokument och processkarta för 
lokalförsörjningsfrågor

KSF 2017/43

19 Anmälningar KSF 2017/39

20 Fyllnadsval KSF 2017/40

21 Övrigt KSF 2016/622

22 Mötets avslutande KSF 2016/622



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 5 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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 18 maj 2017 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 24 maj 2017.

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 15 maj 2017 har tillgängliggjorts på Höör24 den 24 maj 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 24 maj 2017 och Lokaltidningen den 27-28 maj 2017 
(Lokaltidningen har ändrat utdelningsdag).

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-05-18
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/622

2 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande utom

I ledamöternas ställe tjänstgör för 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/622

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Lars-Olof Andersson (C) och Anders Magnhagen (S) utses att justera protokollet.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 7 
juni 16.30.

Ärendebeskrivning
Lars-Olof Andersson (C) och Anders Magnhagen (S) står i tur att justera protokollet enligt 
upprättad turlista.  Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter 
sammanträdet kl. 16:30 på kommunhuset.

_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

4 Ev svar på frågor eller interpellationer

Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har kommit in till kansliet när kallelsen fastställs.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/622

5 Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 10 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/168

6 Fältarbete bland barn och unga samt 
finansiering av fältarbetartjänst

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

600 000 kr överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen för finansiering av 
fältarbetartjänst på integrationsenheten.

Ärendebeskrivning
Tjänsten är redan inrättad och medel har satts av i budgeten. Det måste dock göras en 
ramjustering med 600 000 kr från socialnämnden till integrationsenheten inom 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 32 fältarbetartjänst.doc
2. Fältarbete bland barn och unga beslutsunderlag.docx (Christina Håkansson Jönssons 
tjänsteskrivelse)
3. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §118).doc
 
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/626

7 Föreningsavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Ett generellt avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av 
omsorgsavgift.

2. Avgiftsändringen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende. Från och med 2017-01-01 ändras 
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav 
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera 
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att 
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter 
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen 
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

Socialnämnden beslut från 2017-02-23 § 37 föreligger innebärande att ett generellt 
avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 37 ang kyrkoavgift.doc (SN 2016/826)
2. Skrivelse kyrkoavgift komplettering.pdf
3. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
4. Kommunfullmäktige 2017-01-25 (2017-01-25 KF §8).doc
5. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §124).doc
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/196

8 Justering av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten i Norra 
Rörum, Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten i N 
Rörum fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning
VA-GIS-nämnden har inkommit med förslag om att justera nuvarande 
verksamhetsområde som idag är indelat i vatten och avlopp, till att istället delas in i 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Syftet med justeringen är att 
anpassa till de vattentjänster som det finns behov av i området och som kan 
tillhandahållas av VA-huvudmannen samt att anpassa till det nya sättet att dela in 
verksamhetsområde i d.v.s. vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella 
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, 
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika 
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se 
olika ut.

Justering av verksamhetsområdet och vilka fastigheter som berörs framgår av bifogad 
karta och fastighetsförteckning.

Avgift för dagvatten gata och dagvatten fastighet har tagits ut sen 1 januari 2014 med 222 
kr per år inklusive moms. Alla anslutningar i Norra Rörum har noggrant utretts i samband 
med att saneringsplan för orten togs fram under 2016. De fastigheter där VA-
huvudmannen inte tillhandahåller vattentjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet 
och där behov av tjänsterna inte finns har tagits bort ur förslaget till nya 
verksamhetsområden. Återbetalning av felaktigt uttagen dagvattenavgift kommer att ske 
på nästkommande faktura efter att förslaget fastställts.

Beslutsunderlag
1. 2017-03-14 VA-GIS nä § 34 verksanh omr tjörnarp.doc
2. Karta - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
3. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
4. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §132).doc
 
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/203

9 Taxa för myndighetsutövning inom 
räddningstjänsten

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift med 929 kr x 
objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

Ärendebeskrivning
Taxan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefälsförening. Taxan 
reglerar myndighets utövning för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS  
2010:1011).

Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index 
(KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. 
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017.

Förslag till taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift (grundbelopp) 
2017 med 929 kr x objektsfaktor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2017.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2014.doc
4. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §133).doc
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/204

10 Prislista för räddningstjänsten i Höör 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Förslag till prislista för räddningstjänsten i Höörs kommun godkänns

Ärendebeskrivning
Prislistan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefäls-förening.

Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index 
(KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. 
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017

Förslag till prislista för Räddningstjänsten i Höörs kommun skall börja gälla 2017-xx-xx.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse. docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa 2017 tjänster mrtl  mm.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa 2014 tjänster mrtl  mm.doc
4. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §134).doc
 
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/183

11 Motion VA-avgifter - Liberalerna

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Liberalerna har lämnat en motion där Liberalerna kräver en översyn av VA-taxan i Höörs 
kommun. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Liberalerna vill att kommunens VA-taxa ses över. Vid översynen ska särskild hänsyn tas 
till lagens krav om skälighet och rättvisa. Lägenhetsyta om 150 m2 som bas i avgiftsuttag 
på lagerytor ska tas bort och ersättas med en taxa som tar hänsyn till faktiskt levererad 
och använd vattentjänst. Avgiften vid anläggning inom ett verksamhetsområde ska 
baseras på den faktiska kostnaden i att skapa en förbindelsepunkt för den enskilde 
oberoende av fastighetens yta, alternativt fördelas lika för alla inom verksamhetsområdet. 
Avgiftsfördelningen mellan fast och rörlig del ska ges mer betoning på den rörliga delen.

Kommunalråden och VA/GIS-nämndens ordförande tillsammans med berörda tjänstemän 
bjöd in på träff med berörda företrädare den 8 mars 2017. Då utlovades en översyn av 
VA-taxan. Formellt beslut tas av kommunstyrelsen i maj 2017.

Beslutsunderlag
1. Motion - Ändring och Översyn av VA- taxan i Höör, Liberalerna.pdf
2. TjänsteskrivelsemotionVAtaxa.docx.pdf
3. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §142).doc
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 16 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/194

12 Delägarskap i Inera

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal.

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker 
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Nu erbjuds landets kommuner att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma 
villkor som landsting och regioner.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera 
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Beslutsunderlag
1. Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
2. Anslutningsavtal (bilaga 2)
3. Aktieägaravtal (bilaga 3)
4. Bolagsordning (bilaga 4)
5. Ägardirektiv (bilaga 5)
6. Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
7. Beslutsunderlag till kommunerna
8. TjänsteskrivelseINERA.docx
9. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §144).doc
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 17 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/140

13 Val av ny styrelseledamot -IT kommuner i 
Skåne AB

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Samhällsbyggnadschefen Rolf Carlsson utses till ordinarie ledamot i styrelsen för IT-
kommuner i Skåne AB efter ekonomichef Lars-Johan Rosvall fram till ordinarie 
bolagsstämma 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har avslutat sin anställning i Höörs kommun. Kommundirektören föreslår 
att Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschefen, ska vara ny ordinarie ledamot i styrelsen för 
IT-kommuner i Skåne AB efter ekonomichefen.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2016-04-27 (2016-04-27 KF §53).doc
2. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §148).doc
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 18 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/70

14 Informationsärende: Årsredovisning för 
Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB) 2016 
samt val av ombud med instruktion till 
årsstämman

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 17 maj 2017. 
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning.pdf
2. PWC revisionsrapport HFAB.pdf
3. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud.docx.pdf
4. Bilaga Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
5. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §119).doc
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 19 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/231

15 Informationsärende: Årsredovisning för 
Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) 
2016 samt val av ombud med instruktion 
till årsstämman

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 4 maj 2017, 
klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv

Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige.

 Till ombud föreslås kommunalrådet Stefan Lissmark med kommunalråd Anna Palm.

 Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet
Bilaga 2: Kallelse till stämma
Bilaga 3: Årsredovisning
4. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till MERABs årsstämma.docx
5. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §121).doc
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-24 20 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/227

16 Informationsärende: Årsredovisning för 
IT-kommuner i Skåne AB 2016 samt val av 
ombud med instruktioner till årsstämman

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) håller årsstämma den 19 maj 2017.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet 
för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
Egentligen ska en analys av bolagets verksamhetsdrift göras i syfte att fastställa att 
driften är förenlig med ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv. Med anledningen av 
att bolaget nyligen har bildats görs denna analys först nästa år. Däremot har ombudet att 
framföra att styrelsen ska säkra att dess styrdokument är ändamålsenliga utifrån bolagets 
verksamhetsfas.

 

Till ombud föreslås kommundirektör Michael Andersson med ekonomichef Linda 
Andersson som ersättare.

 

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till ITkommunerna Skånes årsstämma.docx
2. Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
3. IT bolaget i Skåne AB gr.rapp.2016.pdf
4. Årsredovisning Unikom_se samt kallelse till årsmötet.pdf (inkl. granskningsrapport)
5. mail.pdf (om dialog kring ev. senareläggande av årsstämman)
6. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §123).doc
_____
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/190

17 Anmälan: Befolkningsprognos för Höörs 
kommun 2017- 2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela 
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern 
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt 
folkbokförda per den siste december 2016 per ettårsklass och fastighet, antagande om 
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per 
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det 
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på kända 
förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. HOORP2017.docx
3. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §117).doc
_____
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18 Anmälan: Styrdokument och processkarta 
för lokalförsörjningsfrågor

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Processkarta läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för 
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det 
behövs nya platser i särskilt boende.

En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa 
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har 
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är 
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för 
kommunens investeringsbehov.

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt 
förslag till arbetsformer och styrdokument som ska presenteras till KS au i april.

Beslutsunderlag
1. Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning.docx
2. Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar.pdf
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §90).doc
4. Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §131).doc
_____
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19 Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kaiza Nilsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kaiza Nilsson (KD).

3. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ordföranden tackar avgående ledamot och ersättare för sina insatser inom ramen för sina 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26

2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15

3. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige av Kaiza Nilsson 
(KD). KSF 2014/309

4. Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Höörs kommun - Länsstyrelsens beslut om att 
upphäva 3, 7, 12, 15, 17 och 20 §§. (KS 2017-05-15, § 139) KSF 2016/164

5. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016. (KS 2017-05-
15, § 112) KSF 2017/193

6. Yttrande över granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016. KSF 2017/193

7. Yttrande över granskning av placeringar av barn och unga. KSF 2017/116

8. Yttrande över revisionens granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. 
KSF 2017/161

9. Yttrande över revisionens granskning av flyktingsituationen. KSF 2017/115

_____
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20 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 Josef Nanasi (SD). KSF 2014/15

2. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Robert Nilsson (SD)

_____
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21 Övrigt
_____
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22 Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

_____


