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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 21 december 2016 kl 18:00–21:10 
  
  

  
Utses att justera Erik Mårtensson (KD), Peter Rönngren (SD) Paragrafer 148 - 166 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Södergatan 28, torsdagen den 22 december kl. 

16.30. 
  
Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Anders Netterheim (M) 
  
Justerande  
 Erik Mårtensson (KD) Peter Rönngren (SD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-12-21 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-12-22 Datum då anslaget tas ned 2017-01-26 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Beslutande Anders Netterheim (M), ordförande 
Mona Schill-Ingvarsson (S), 1:e vice ordf 
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf 
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) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Arne Gustavsson (C) 
Brita Edholm (L) 
Peter Rönngren (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Helena Ohlson (SD) 
Robert Nilsson (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
Natalia Bengtsson (SD) 
Carina Berg (SD) 
Stefan Lissmark (S) 
Anders Magnhagen (S) 
Maria Boström-Lambrén (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) 
Olle Iding (M) 
Erik Mårtensson (KD) 
Ola Kollén (C) 
Birgitta Krüger (L) 
Jonas Lundgren (L) 
Thomas Hulth (S) 
Göran Dahlgren (S) 
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Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli 
Staffan Olofsson, Administratör, KLK, Kansli 
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Dnr KSF 2016/20 

§ 148 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

2. Föredragningslistan fastställs med ändringen att rubriken på ärende om ”inträdesavgift 
för Höörs Bad och Sportcentrum 2016/2017” ändras till ”inträdesavgift för Höörs Bad och 
Sportcentrum 2017”. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 8 december 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 14 december 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 5 december 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 14 
december 2016, information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare 
samma dag. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
14 december 2016. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-12-08 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 149 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande utom Anna Palm (M), Kaiza Nilsson (KD), Hanna 
Ershytt (C), Magnus Marvéus (L), Mikael Sparrhult (L), Ulf Rosvall (SD), Susanne 
Asserfors (S) och Marie Ferrari (S). 

För Anna Palm (M) tjänstgör Olle Iding (M), för Kaiza Nilsson (KD) tjänstgör Erik 
Mårtensson (KD), för Hanna Ershytt (C) tjänstgör Ola Kollén (C), för Magnus Marvéus (L) 
tjänstgör Jonas Lundgren (L), för Mikael Sparrhult (L) tjänstgör Birgitta Krüger (L), för 
Susanne Asserfors (S) tjänstgör Thomas Hulth (S) och för Marie Ferrari (S) tjänstgör 
Göran Dahlgren (S). För Ulf Rosvall (SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det är 40 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 150 Val av justerande samt bestämmande 
av dag och tid för protokollets justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Erik Mårtensson (KD) och Peter Rönngren (SD) utses att justera protokollet. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, torsdagen den 22 
december kl. 16.30. 

Ärendebeskrivning 
Kaiza Nilsson (KD) och Peter Rönngren (SD) står i tur att justera protokollet enligt 
upprättad turlista. Då Kaiza Nilsson (KD) är frånvarande föreslås Erik Mårtensson (KD) 
justera protokollet i hennes ställe. Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall 
onsdagen efter sammanträdet kl. 16:30 på kommunhuset. På grund av kommande 
semestertider tidigareläggs justeringen för detta sammanträde. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 151 Ev. svar på frågor eller interpellationer 

Ärendebeskrivning 
Inga frågor eller interpellationer ställs. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 152 Ev. bordlagda ärenden 

Ärendebeskrivning 
Under denna stående punkt behandlas eventuella ärenden som bordlagts vid tidigare 
sammanträden. Det finns idag inga bordlagda ärenden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/547 

§ 153 Begäran om att ha kvar uppdrag som 
förtroendevald efter flytt från kommunen  

Jonas Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Marianne Lundgren (L) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen under 
innevarande mandatperiod trots att hon inte längre är folkbokförd i kommunen från den 1 
februari 2017. 

Ärendebeskrivning 
Jonas Lundgren (ersättare i kommunfullmäktige för liberalerna) och Marianne Lundgren 
(ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna) flyttar den 1 februari 2017 utanför 
kommungränsen, till Ludvigsborg. Marianne Lundgren har hemställt att 
kommunfullmäktige ska bevilja att hon får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen innevarande mandatperiod. 

Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. 
Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar 
sina uppdrag under återstoden av mandattiden (4 kap. 8 § kommunallagen). 

Det finns inga rättsliga hinder för kommunfullmäktige att bevilja Marianne Lundgrens (L) 
begäran. Det finns ingen möjlighet för kommunfullmäktigeledamot att ha kvar sitt uppdrag 
om denne flyttar från kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Meddelande.txt.pdf 
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §245).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/88 

§ 154 Magasinet (Spannmålskvarnen) och 
Silon - rivning eller bevarande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Magasinet ska bevaras. 

2. Silon ska rivas. 

3. Höörs kommun ska omedelbart ansöka om rivningslov och rivning ska ske så snart 
rivningslov har beviljats. 

4. Kostnaderna för rivning ska belasta konto för exploatering av Västra Stationsområdet 
(9990). 

Reservation mot beslutet 
Liberalerna, Johan Svahnberg (M), Miljöpartiet och Olle Krabbe (V) anmäler att de avser 
att lämna skriftliga reservationer, bilaga § 154. 

Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen för Fysisk planering och Samhällsbyggnadssektor har under ett par års 
tid utrett huruvida Magasinet (Spannmålskvarnen) och Silon kan bevaras och ges en 
funktionell användning, integrerat med ny bostadsbebyggelse på Västra stationsområdet. 
Ett beslut om byggnaderna ska finnas kvar eller rivas är av största vikt för det kommande 
planarbetet och dialogen med exploatörer inom området. 

Det har genomförts en annonskampanj i syfte att identifiera entreprenörer och 
intressenter till att bedriva verksamhet i Magasinet och/eller Silon. Kampanjen har 
genomförts i form av vepor som hängt på Magasinets gavel, aktiviteter på Facebook och 
en särskild hemsida med namnet framtidslage.se. 

Dessutom har en konsult granskat möjligheten att renovera och inreda Magasinet för 
saluhall/kontor/bostäder. Granskningen har gällt byggnadstekniska förutsättningar och en 
översiktlig bedömning av kostnader. Vad gäller Silon har en granskning av 
konstruktionens hållbarhet genomförts. 

Beredningen av ärendet har skett genom ledningsgruppen för Fysisk Planering. 
Tjänsteskrivelsen har upprättats av Rolf Carlsson. 

Beslutsmotivering 
Argument för bevarande  

Magasinet och Silon är rester av Höörs tidiga industriella historia. Argumenten för att 
bevara byggnaderna handlar om kulturhistoria, men också om att skapa en unik 
stadsmiljö, sätta Höör på kartan och erbjuda spännande lokaler. Byggnadernas placering 
mitt i Västra Stationsområdet och vid ett tänkt framtida torg innebär också att de kan 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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utgöra en naturlig avgränsning mellan tidiga och senare utbyggnadsetapper. Närmare 
resonemang om detta finns beskrivet i Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet, 
samrådshandling september 2014 (s 20 och 30). Byggnadernas kulturhistoriska värden är 
beskrivna i ”En länk till Höörs industriella kulturarv – Kulturhistorisk utredning av 
fastigheterna Räven 1 och Bävern 10”. 

  

Byggnadstekniska och ekonomiska aspekter  

Argumenten för att i stället riva byggnaderna och förbereda marken för ny bebyggelse är 
främst ekonomiska. Genomförda utredningar visar att det blir dyrare att renovera 
Magasinet och inreda det för nya verksamheter än att bygga nytt för motsvarande 
verksamheter. För Silon har inga motsvarande utredningar genomförts men tillfrågade 
exploatörer har uppfattningen att det inte finns ekonomi i att omvandla till exv. bostäder. 

  

Slutsatserna av de utredningar som genomförts är att det inte går att bibehålla befintliga 
våningsplan i Magasinet med hänsyn till behovet av brandskydd, rumshöjd etc. Däremot 
är det tekniskt möjligt att behålla stommen, komplettera med nya bjälklag etc och inreda 
två våningsplan för saluhall, café, kontor eller liknande: 

• ett markplan med befintliga tegelvalv. Ny betonggrund i marknivå (lägre än befintligt 
trägolv). Entré mot nytt torg. 

• en våning med entré via ramp mot Bangårdsgatan. Nytt golvbjälklag, men ungefär i nivå 
med befintligt. 

• tillgänglighet till respektive våningsplan vid de två entréerna, däremot ingen hiss som 
säkerställer tillgänglighet för funktionshindrade invändigt mellan våningarna 

• Prisuppgift för renovering, ombyggnad och inredning 20,5 mkr, vilket ger ett ungefärligt 
kvadratmeterpris på 50 tkr. 

  

Om Magasinet i stället ersätts med en helt ny byggnad som motsvarar Magasinets mått 
och byggnadsyta i fyra våningsplan skulle kostnaden kunna landa kring 32 mkr. Då ingår 
inredning för handel, kontor och café i de två lägre våningarna och bostäder på de två 
övre. Det ger ett ungefärligt kvadratmeterpris på 42 tkr. 

  

Att riva Magasinet och Silon samt återställa marken efter rivning bedöms kosta ca 1,5 
mkr. 

  

Att låta byggnaderna bara stå kvar utan beslut blir dels ett hinder för fortsatt utveckling av 
området och dels så innebär dagens minimala underhåll bestående främst av reparationer 
efter vandalisering och klotter en kostnad på 0,5 mkr. 

  

Fojab Arkitekter har skissat på hur Magasinet kan byggas om och kompletteras med en 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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ny byggnad och hur dessa tillsammans skulle kunna utgöra ett nytt och modernt bibliotek. 
Uppskattad kostnad för att renovera Magasinet, komplettera med ny byggnad samt riva 
Silon ligger på ca 80 mkr. 

  

Utredningar 

Tillståndsbedömning av spannmålssilo i Höör – CBI Betonginstitutet 2015-12-02 

Utredning om omvandlings av Magsinet till två våningsplan – COWI 2015-05-12 

Utredning statusbesiktning/nybyggnation – COWI 2014-10-17 

Volymskiss Bibliotek i Magasinet och komplementbyggnad – Fojab arkitekter 2016-05-17 

  

Resultat av annonskampanjen  

Ett stort antal förslag kom in i samband med annonskampanjen. De flesta förslagen kom 
från medborgare som föreslog fik, saluhall, gym etc. Även förslagen från näringsidkare 
rörde ungefär samma inriktningar. 

Slutligen har tre olika personer visat intresse för att med hjälp av egna finansiärer ta hand 
om byggnaderna och utveckla dem med nytt innehåll. När det gäller Magasinet har det då 
rört sig om samma typ användningar som kommunen har utrett och när det gäller Silon 
har det gällt inredning av smålägenheter. Tyvärr har dessa initiativ inte lett till någon 
genomförbar affär. 

  

Utifrån detta gör Ledningsgruppen för fysisk planering bedömningen att kostnaden för att 
ta sig an byggnaderna för en extern finansiär är alltför hög i förhållande till den avkastning 
investeringen ger. 

 Koppling till planering för Västra Stationsområdet  

En av de bärande idéerna i utvecklingsplanen för Västra Stationsområdet är att marken 
framför Magasinet är lämplig för ett mindre torg, som också fungerar som passage för 
gångtrafikanter och cyklister. Förslaget bygger på att marken allra närmast gång- och 
cykeltunneln har störst potential att fungera som mötesplats för människor. För att skapa 
en attraktiv miljö och undvika att området känns ödsligt i de tidiga etapperna är det 
nödvändigt att tidigt kunna etablera någon form av utåtriktad verksamhet vid det nya 
torget – helst på båda sidor. Platsen för Magasinet är en lämplig tomt för 
serviceverksamhet, oavsett det sker i befintlig byggnad eller i en helt ny byggnad. Med 
tanke på den framskjutna placeringen vid ett nytt torg och just vid stationen är det dock 
viktigt att säkerställa att den byggnad som ska finnas här har höga visuella och 
rumsbildande kvaliteter. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Johan Svahnberg (M) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Magasinet ska rivas. 

2. Silon ska rivas. 

3. Höörs kommun ska omedelbart ansöka om rivningslov och rivning ska ske så snart 
rivningslov har beviljats. 

4. Kostnaderna för rivning ska belasta konto för exploatering av Västra Stationsområdet 
(9990). 

Lars-Olof Andersson (C), Brita Edholm (L), Björn Andreasson (M) och Christer Olsson 
(M) ställer sig bakom Johan Svahnbergs (M) förslag. 

  

Tom Ström (M) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Magasinet ska bevaras. 

2. Silon ska bevaras. 

Fredrik Hanell (MP), Kenneth Kallin (MP), Olle Krabbe (V), Jill Andersson (S) och Lars 
Oscarsson (S) ställer sig bakom Tom Ströms (M) förslag. 

 

Anders Magnhagen (S), Camilla Källström (M), Arne Gustavsson (C), Stefan Lissmark 
(S), Olof Asserfors (S), Stefan Liljenberg (SD) och Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen, ett yrkande om 
rivning från Johan Svanhnberg (M) och ett yrkande om bevarande från Tom Ström (M). 
Ordföranden ställer förslaget och yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Omröstning begärs (omröstning nr 2). 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordföranden 
frågar kommunfullmäktige om Johan Svahnbergs (M) eller Tom Ströms (M) yrkande ska 
utgöra motförslag och finner att Tom Ströms (M) förslag ska utgöra motförslag mot 
huvudförslaget. 

Omröstning begärs (omröstning nr 1).  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i omröstning nr 1: 

JA - Tom Ströms (M) yrkande om att både Magasinet och Silon ska bevaras ska utgöra 
motförslag mot huvudförslaget. 

NEJ - Johan Svahnbergs (M) yrkande om att både Magasinet och Silon ska rivas ska 
utgöra motförslag mot huvudförslaget. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i omröstning nr 2: 

JA - Bifall till kommunstyrelsens förslag om att Magasinet ska bevaras och att Silon ska 
rivas. 

NEJ - Bifall till Tom Ströms (M) yrkande om att både Magasinet och Silon ska bevaras. 

  

Ordföranden konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande om vilket konto 
rivningskostnaderna ska belasta av Johan Svahnberg (M). Ordföranden frågar 
kommunfullmäktige om tilläggsyrkande bifalls och finner att så sker. 

Omröstning 
Omröstning nr 1 

Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 23 ledamöter röstar JA, 14 röstar 
NEJ och 3 avstår från att rösta vilket medför att Tom Ströms (M) yrkande att både 
Magasinet och Silon ska bevaras ska utgöra motförslag mot huvudförslaget. 

Följande ledamöter röstar JA: Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Ola Kollén (C), 
Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), 
Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), 
Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren (S), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson (S), 
Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), 
Olle Krabbe (V), Agne Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström 
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth 
(M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Brita Edholm (L), Jonas Lundgren 
(L), Birgitta Krüger (L), Thomas Hulth (S) och Anders Netterheim (M). 

Följande ledamöter avstår från att rösta: Arne Gustavsson (C), Anders Magnhagen (S) 
och Olof Asserfors (S). 

  

Omröstning nr 2 

Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 26 ledamöter röstar JA, 11 
ledamöter röstar NEJ och 3 ledamöter avstår från att rösta vilket medför att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Följande ledamöter röstar JA: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström 
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth 
(M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Arne Gustavsson (C), Peter 
Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), Rolf 
Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Thomas 
Hulth (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Olof Asserfors (S), Agne 
Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S), Mona Schill Ingvarsson (S) och Anders Netterheim 
(M). 
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Följande ledamöter röstar NEJ: Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Ola Kollén (C), 
Göran Dahlgren (S), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria 
Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP) och Olle Krabbe (V). 

Följande ledamöter avstår från att rösta: Brita Edholm (L), Jonas Lundgren (L) och Birgitta 
Krüger (L). 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §280).doc 
2. Magasinet och Silon tjänsteskrivelse.docx 
3. Samlade dokument i ärende bevara eller riva Kvarn och Silo -KSF 2014_88.pdf 
4. Samlat dokument_Motion ang Ga Kvarnen och Silon på Västra stationsomr KSF 
2016_64_.pdf 
5. Planprogram för Västra Stationsområdet KSF 2016_382.pdf 
6. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §246).doc 
7. Introduktion till Byggland.pdf (tillagd av Stefan Lissmark) 
8. Kulturhistorisk utredning Bygglandområdet.pdf (tillagd av Stefan Lissmark) 
9. Skadebesiktning_magasins-_och_kvarnbyggnaden - liten fil.pdf (tillagd av Stefan 
Lissmark) 
10. Statusbedöm_Spannmålsbyggnad.pdf (tillagd av Stefan Lissmark) 
11. Brev till Höör.pdf (tillagd av Stefan Lissmark) 
12. RM Yttrande 20110615 Byggland.pdf (tillagd av Stefan Lissmark) 
_____ 
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Dnr KSF 2015/522 

§ 155 Anmälningsärende: Ekonomisk 
månadsuppföljning 2016, oktober 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har lämnat en ekonomisk rapport för oktober 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsuppföljning OKT 2016.pdf 
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §253).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2014/354 

§ 156 Ramjustering i budget för 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. 200 000 kr överförs från VA/GIS skattefinansierade verksamhetsbudget till 
kommunstyrelsens budget. 

2. Motsvarande summa ska överföras även i budget för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2016-01-01 överfördes en heltidstjänst som planarkitekt från Plan- och GIS 
till Planerings- och utvecklingsenheten. Motivet var att stärka arbetet med de 
övergripande strategiska planeringsfrågorna samtidigt som behovet av att arbeta med att 
ta fram nya detaljplaner hade minskat något. 

Den finansieringsmodell som diskuterades var att 200 000 kronor anslogs från planerings- 
och utvecklingsenheten med hänvisning till minskat behov av externa tjänster. 
Resterande del skulle finansieras från Plan- och GIS verksamhet. Någon justering har 
emellertid inte gjorts än.  

Beslutsunderlag 
1. Ramjustering VAGIS skatt till KS planarkitekt.docx 
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §255).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2015/459 

§ 157 Inträdesavgift för Höörs Bad och 
Sportcentrum 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Inträdesavgifter för Höörs Bad och Sportcentrum för 2017 fastställs, bilaga § 157. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om inträdesavgifter togs av kommunfullmäktige 2015-01-28 . Samma 
inträdesavgifter har gällt för 2016.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslag till inträdesavgifter avseende 2017 2016-
10-18, § 179. 

I bifogad fil ”Kategori och priser 2 rev efter beslut 2016-10-18.pdf” förklaras kategorier och 
priser. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S), Fredrik Hanell (MP), Björn Andreasson (M) och Jill Andersson 
(S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Rolf Streijffert (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att i avgiften byta ut begreppet 
senior mot pensionär. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett yrkande 
från Rolf Streijffert (SD). Ordföranden ställer förslaget och yrkandet mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18 (2016-10-18 KFN §179).doc 
2. <!-- 8. File -->Kategori och priser 2 rev efter beslut 2016-10-18 Ref KSAu ver. 2.pdf 
3. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §256).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/562 

§ 158 Samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och polisen - ”Trygga Höör” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samverkansöverenskommelsen 2016-2019 mellan kommunen och polisen godtas och 
ska undertecknas, bilaga § 158. 

2. Medborgarlöften för 2017 antas, bilaga § 158. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen och polisen har ett välfungerande samarbete inom flera områden och har haft 
samverkansöverenskommelser tidigare. Samverkansöverenskommelser är ett sätt att 
tydliggöra roller och ansvar samt ta ett större helhetsgrepp i arbetet. 

Genom samverkansöverenskommelse Trygga Höör tar polisen och Höörs kommun ett 
gemensamt ansvar för det brotts- och trygghetsförebyggande arbetet i kommunen. Vi ska 
i detta arbete sträva åt samma håll, skapa en gemensam bild av arbetet och använda 
samma begrepp. Vårt samarbete ska integreras och förankras i den ordinarie 
verksamheten. Samverkansöverenskommelsen ska vara känd inom polisen, i 
kommunens förvaltningar och av förtroendevalda. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Samverkansavtal Höör 2016-2019.docx 
3. Medborgarlöften Höör 2017.docx 
4. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §257).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/489 

§ 159 Renhållningstaxa 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Renhållningstaxan för 2017 fastställs, bilaga § 159. 

Ärendebeskrivning 
Merab har inkommit med information om att renhållningstaxan för 2017 är oförändrad. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) och Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Renhållningstaxa MERAB 2017.pdf 
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §258).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/48 

§ 160 Utbetalning av partistöd för 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för 
mandatperioden. 

Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första 
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats 
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Av kommunallagen framgår att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december 
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen 
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 

Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen 
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1 
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det 
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det 
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande 
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen. 

Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser 
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har 
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i 
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti 
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i 
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats. 

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per 
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8 
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas så som föreslås i förslag till beslut.  För 
närmare information om hur uträkningen skett se tjänsteskrivelsen. 
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Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Johan Svahnberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet så att 
kanslichefen kompletterar ärendet enligt följande: 

Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det ska framgå vilket datum 
respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta ställning till om 
handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” och om mottagaren är 
en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om redovisningen av partistödet 
uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler för kommunalt 
partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om granskningsintyget uppfyller 
intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler för kommunalt partistöd”. 
Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken förväntade och utlovade 
beredningen av ärendet inom kommunkansliet. 

Stefan Lismmark (S) föreslår att beslut ska fattas idag. 

  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande och ett yrkande att ärendet 
ska beslutas idag. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas idag och finner att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs. Ordföranden konstaterar att det för sk. minoritetsåterremiss krävs att 
minst 1/3 av ledamöterna bifaller återremissyrkandet, dvs. minst 40/3 avrundat uppåt = 14 
st. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

JA - bifall till Johan Svahnbergs (M) återremissyrkande. 

NEJ - bifall till Stefan Lissmarks (S) yrkande att beslut ska fattas idag. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 14 ledamöter röstar JA och 26 
ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet. 

Följande ledamöter röstar JA: Olle Iding (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), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof 
Andersson (C), Ola Kollén (C), Arne Gustavsson (C) och Anders Netterheim (M). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Brita Edholm (L), Jonas Lundgren (L), Birgitta Krüger (L), 
Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), 
Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), 
Thomas Hulth (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren 
(S), Jill Andersson (S), Olof Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria 
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Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), Olle Krabbe (V), Agne 
Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S).  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx<!-- 9. # --> 
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc 
3. Regler för kommunalt partistöd rev 2016-01-27.docx 
4. Redovisning av partistödets användning, vänsterpartiet.pdf 
5. Redovisning av partistödets användning, Sverigedemokraterna.pdf 
6. <!-- 8. File -->Redovisning av partistödets användning, Liberalerna Höör.pdf 
7. Redovisning av partistödets användning, Moderaterna i Höörs kommun.pdf 
8. Redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun.pdf 
9. Utdrag ur huvudboken Centerpartiet 2015.pdf 
10. Resultaträkning för 2015, Centerpartiets kommunkrets i Höör.pdf 
11. Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Höör 2015.pdf 
12. Redovisning av partistöd - miljöpartiet de gröna  i Höör 2015.pdf 
13. Revisionsberättelse MP.pdf 
 
_____ 
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Dnr KSF 2016/563 

§ 161 Ej slutbehandlade motioner 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Listan över ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kanslichefen presenterar lista över inkomna och icke slutbehandlade motioner. Under 
året har det inkommit 9 motioner och 3 av dessa är inte slutbehandlade. 

Listan har kompletterats med  dels ”Motion angående försöksverksamhet med 6 timmars 
arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör (KSF 2015/436).” samt även annan motion som 
inte var slutbehandlad. 

Beslutsunderlag 
1. Ej behandlade motioner från 2015 samt under 2016.pdf 
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §261).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/561 

§ 162 Borgen för IT kommuner i Skåne AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Höörs kommun beviljar IT-kommuner i Skåne AB borgen med 15 Mkr vilket motsvarar 
Höörs kommuns ägarandel (1/3). 

Ärendebeskrivning 
IT-kommuner i Skåne AB bildades 2016-07-01 gemensamt av Höör, Hörby och Östra 
Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och 
utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa 
kommuner helägda bolag. 

Härmed ansöker IT-kommuner i Skåne AB om kommunal borgen med ett totalt belopp om 
45 Mkr för övertagande av befintliga anläggningstillgångar och nyinvesteringar. 

Enligt bolagets ägardirektiv ska ägarna gå i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget 
tecknar. 

Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25% av lånesumman. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom första beslutsförslaget och föreslår att det andra 
beslutsförslaget ska avslås. Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom Stefan Lissmarks 
(S) förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett förslag från 
Stefan Lissmark (S). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Stefan Lissmarks (S) förslag som innebär att 
beslutspunkt 2 stryks. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll Styrelsemöte 2016-10-20.docx.pdf 
2. <!-- 8. File -->Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB.pdf 
3. Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB.pdf 
4. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §263).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/16 

§ 163 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Boel Gadde (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
(Punkt 3). 

2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Boel Gadde (C). 

3. Anja Edén (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
(Punkt 4). 

4. Jonas Lundgren (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
från den 1 februari 2017 (Punkt 5). 

5. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Jonas Lundgren (L) från den 1 februari 2017. 

6. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

Ordföranden tackar de avgående förtroendevalda för sina insatser inom ramen för sina 
uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-30 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-05 

3. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige av Boel Gadde 
(C). KSF 2014/309 

4. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden av Anja 
Edén (MP). KSF 2015/15 

5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige av 
Jonas Lundgren (L).KSF 2014/309 

_____ 
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Dnr KSF 2016/252 

§ 164 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lars-Håkan Persson (M) utses till ersättare i kommunstyrelsen från och med 2017-01-
01 efter Björn Andreasson (M). 

2. Johan Svahnberg (M) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och 
med 2017-01-01 efter Björn Andreasson (M). 

3. Madeleine Jehpsson (MP) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Anja Edén (MP). 

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 kommunstyrelsen från och med 2017-01-01 efter Björn Andreasson (M) 
KSF 2015/10 

2. Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och med 2017-01-01 efter Björn 
Andreasson (M) KSF 2014/337 

3. Kommunens revisor från och med 2017-01-01 efter Suad Korlat (S) KSF 2014/292 

4. Lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB från och med 2017-01-01 
efter Suad Korlat (S) KSF 2015/25 

5. Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 efter Suad 
Korlat (S) KSF 2015/126 

6. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anja Edén (MP) KSF 2015/15. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lars-Håkan Persson (M) utses till ersättare i kommunstyrelsen från och med 2017-01-
01 efter Björn Andreasson (M). 

2. Johan Svahnberg (M) utses till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och 
med 2017-01-01 efter Björn Andreasson (M). 

Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Madeleine Jehpsson (MP) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anja Edén 
(MP). 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag på val, två förslag från Christer Olsson 
(M) och ett förslag från Fredrik Hanell MP). Ordföranden frågar kommunfullmäktige om 
förslagen kan bifallas och finner att kommunfullmäktige bifallit förslagen. 

_____ 
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§ 165 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Höör hyllas för sina ungdomssatsningar 

Det senaste året har Höör satsat på kommunens ungdomar. Något som  
resulterade i en topplacering när KFUM i måndags avslöjade sin årliga  
ungdomskommunranking. 

_______ 

Stefan Lissmark (S) tackar Björn Andreasson (M) för sina insatser inom ramen för 
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Stefan 
Lissmark (S) önskar alla förtroendevalda och medarbetare på Höörs kommun en God Jul. 

Ordföranden tackar ledamöterna för det gångna året och önskar en God Jul. 

Mona Schill Ingvarsson (S) tackar ordföranden för det gångna året å kommunfullmäktiges 
vägnar och önskar ordföranden och hans familj en God Jul. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-12-21  31 (31) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 166 Mötets avslutande 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 











Kategori och priserKategori Grupp 
(1-2 vuxna med 1-
4 barn)

Vuxna Senior/
Student

Barn/
Ungdom

Aktivitetskort

Tillfällen Tider och banor för 
fritt bad

Tider och banor 
för fritt bad

Tider och banor för 
fritt bad

Tider och banor 
för fritt bad

Speciella 
tider/banor – En 
person oavsett 
ålder

Gäller Allmänhetens tider Allmänhetens 
tider

Allmänhetens tider Allmänhetens 
tider

Motionstider, 
gruppträning,
Kungshällan,
Vattenpass, 
Relax

Perioder och 
pris

Årskort 3000 eller 
4800 
Månad 300 eller 480 
Engång 100 eller160 
Klippkort 1000 eller 
1600

* Förklaring nedan

Årskort 1800
Månad 180
Engång 60
Klippkort 600

Årskort 1500
Månad 150
Engång 50
Klippkort 500

Årskort 1200
Månad 120
Engång 40
Klippkort 400

Årskort 2500
Månad 250
Engång 100
Klippkort 1000

*



Förklaringar

• Klippkort: Betala för 10 gånger – bada 12 gånger

* Grupp (1-2 vuxna med 1-4 barn): Du betalar för antalet vuxna plus ett

barn. Som vuxen har du föräldraansvar för medföljande barn i
simhallen.

• Aktivitetskort gäller för alla aktiviter, som kommunen anordnar i

simhallen. Prata med personalen för vidare information.

• Badet är normalt stängt sex veckor på ett år. Detta är inräknat i
årskortet (gäller ett år från tecknandet) – Under 2017 kan stängningen 

förlängas, vilket kompenseras med extramånad

Priskategorier:
(Barn under 3 år fritt)
Barn 3-19 år
Vuxen från 20 år
Senior (”Pensionär”)
Student (Eftergymnasial utbildning CSN/Mecenatkort)

Inträdesavgifterna för 2017 har fastställts av 
kommunfullmäktige 2016-12-21, § 157



                                                       
 

Medborgarlöften i Höörs kommun 2017 

Inledning 
 
För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mel-
lan polisen och kommunen en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, trygghetsmätningar, 
medborgardialoger samt medarbetardialoger har polisen tillsammans med Höörs kommun 
under 2016 arbetat fram en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2016-2019. 
Samverkansöverenskommelsen är ett ramverk över vilka strukturer vi ska ha för samverkan, 
inom vilka områden vi ska samverka samt vem och vilka som har ansvar för beslut och upp-
följning inom respektive områden. 
Som ett komplement till samverkansöverenskommelsen har lokala medborgarlöften tagits 
fram som direkt riktar sig till medborgarna där konkreta åtgärder och insatser framförs för 
att öka tryggheten och minska brottsligheten i Höörs kommun. 
Medborgarlöftena är insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen och 
kommunen. 
 

Bakgrund 
 
Polisens trygghetsmätning som genomfördes i november-december 2015 visar att den fak-
tiska utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå och påvisar gröna siffror 
(2). Även faktiska statistikuppgifter visar att utsattheten för brott ligger på en förhållandevis 
låg nivå (1). Trygghetsmätningen talar dock för att kommuninvånarna känner en otrygghet 
över att framför allt utsättas för inbrott i bostad och i förråd/garage. Även otryggheten över 
att vistas ute ensam sen kväll samt att åka buss/tåg har ökat sedan den förra mätningen 
2013 (2). 
 
Störningar genom buskörning i Höörs kommun har sedan länge upplevts som ett problem. 
Polisens trygghetsmätning 2015 (2) visar att situationen blivit bättre vad gäller fortkörning 
med bil samt buskörning med moped och MC. Medborgarna anser dock fortfarande att bilar 
kör för fort och stör allmänheten.  
 
 
(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-
brott.html, 2016-10-06 
(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016 



                                                       
 

Löften 

Ökad synlighet för en trygg, säker och trivsam miljö att bo och vistas i. 

• Kontinuerlig samverkan mellan polisen och kommunen i syfte att motverka  
otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar. 

• Polisen tillsammans med kommunen kommer att genomföra minst två gemensamma 
trygghetsvandringar i Höörs kommun under 2017 med syfte för att ge ett bra  
underlag för trygghetsskapande åtgärder i området. Under vandringen tittar man 
bland annat på otrygga områden, utemiljön i det offentliga rummet, trafik,  
tillgängligheten och skadegörelsen.  

• Kommunen ska snarast åtgärda skadegörelse och klotter på kommunal fastighet och 
kommunal platsmark utifrån sina riktlinjer samt upplysa skadegörelse och klotter till 
övriga ansvariga fastighetsägare och underhållsansvariga på övriga platser. 

• Polisen tillsammans med kommunen kommer att utföra minst två gemensamma 
medborgardialoger i Höörs kommun under 2017 för att ta tillvara medborgarnas kun-
skap, erfarenheter, upplevelser och idéer till förbättring gällande den lokala pro-
blembilden i Höörs kommun. 

• Polisen kommer att ha riktade förebyggande insatser mot stöld och inbrott. 
 

Att tillsammans arbeta för en tryggare trafiksituation i Höörs kommun. 

• Polisen och kommunen kommer att ha en kontinuerlig samverkan i syfte att öka 
tryggheten i trafikmiljöerna samt för att minska buskörning och störande inslag till 
följd av detta. 

• Polisen kommer att utföra minst två riktade kontroller utöver det ordinarie  
trafikarbetet mot buskörning i Höörs kommun. 

• Fortsätta arbetet med gång- och cykelplan för att skapa en säkrare trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter 

Uppföljning  
Uppföljning kommer att ske en gång per år och en sammanfattning/utvärdering kommer att 
göras och redovisas för trygghetsrådet.  

Målsättning 
Målsättning är att tryggheten ska öka vilket kommer att följas upp i den årliga  
trygghetsmäningen som görs gemensamt av polisen och Höörs kommun. 
 
 
 
Medborgarlöftena har fastställts av kommunfullmäktige 2016-12-21, § 158 (KSF 2016/562) 
 
 



                                                       
 

Bilaga 1 

Planering av trygghetsvandringar 2017: 

Norra Rörum  
Centrum i tätorten 
Söderbygden 
 

Planering av trygghetsvandringar 2018: 

Tjörnarp 
Åkersberg samt Väster 
Sätofta  
Ormanäs 
 
 



Trygga Höör  
Samverkansöverenskommelse mellan  
Polisen och Höörs kommun 2016-2018 
Godtagna av kommunfullmäktige i Höör 2016-12-21, § 158 (KSF 2016/562) 

 

    
 
Lokalpolisområde Eslöv och Höörs kommun har fattat beslut om samverkan inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Med utgångspunkt i en gemensam 
problembild är det båda parters uppdrag att gentemot varandra tydliggöra roller och ansvar 
samt vilka åtaganden som åvilar respektive myndighet i syfte att minska brottsligheten och 
öka tryggheten i Höörs kommun. 
Arbetet sker både genom långsiktiga sociala åtgärder och med mer kortsiktiga situationella 
åtgärder. 
Genom samverkansöverenskommelse Trygga Höör tar polisen och Höörs kommun ett 
gemensamt ansvar för det brotts- och trygghetsförebyggande arbetet i kommunen. Vi skall i 
detta arbete sträva åt samma håll, skapa en gemensam bild av arbetet och använda samma 
begrepp. Vårt samarbete skall integreras och förankras i den ordinarie verksamheten. 
Samverkansöverenskommelsen ska vara känd inom polisen, i kommunens förvaltningar och 
av förtroendevalda. 
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

1. Övergripande mål 
 
 
Det övergripande målet för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker 
i samverkan mellan polisen och Höörs kommun är att öka den upplevda tryggheten bland 
medborgarna och minska utsattheten för brott. 
 
Några av de prioriterade samverkansområdena kommer att utmynna i medborgarlöften. 
Detta innebär att polisen och kommunen tillsammans och i vissa fall var för sig kommer 
presentera löften för medborgarna hur man ska arbeta konkret mot identifierade 
problemområden.  
 
De underlag som vi tillsammans utgår från i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
samverkansarbetet är:  
Polisens trygghetsmätningar, medborgardialoger, trygghetsvandringar, polisens och 
kommunens medarbetardialoger, brottsstatistikuppgifter samt nationella riktlinjer inom 
respektive verksamhetsområde.  
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

1.1 Samverkansområden 
• Upplevd trygghet 
• Trafik 
• Stöld och inbrott 
• Skadegörelse och klotter 
• ANDT- Alkohol, narkotika, doping och tobak 
• Ungdomsbrottslighet 
• Hot och våld- offentligt och i nära relation 
• Organiserad brottslighet och extrema grupperingar 
• Våldsbejakande extremism 
• Integration  
• Krisstöd 
• Kommunikationsstrategi 

 
Genom kontinuerlig samverkan inom beskrivna områden tillgodoses att identifiering av 
problemområden uppdagas, och att en snabb analys kan göras, vilket leder till att effektiva 
och konkreta åtgärder kan sättas in.  
Genom att tillsammans arbeta för en gemensam målbild fast med olika verktyg ökas 
sannolikheten till framgång. Genom detta arbetssätt höjs förutsättningarna för ett lyckat 
resultat samtidigt som arbetet effektiviseras, vilket gynnar alla som geografiskt bor och 
vistas inom kommunen.    
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

2. Samverkan Trygga Höör 
 
 
Samverkan Trygga Höör är uppbyggd för att få ett flöde utifrån hur vi arbetar med specifika 
frågor som går genom Trygga Höör trygghetsrådet, vilket har det övergripande ansvaret för 
trygghetsarbetet och dess prioriteringar. Respektive grupp har en bestämd sammansättning 
och bestämd sammankallande där respektive medlem ansvarar för att sätta in en ersättare 
om man får förhinder. Respektive grupp har mandat att arbeta med de prioriterade 
arbetsuppgifter som ligger inom deras ansvarsområde.  
Vid behov kan grupperna välja att ta in extern kompetens om det behövs för enskilda 
uppgifter. 
 
 

 
Bild 1, Organisationsskiss Trygga Höör 
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

2.1 Trygga Höör trygghetsråd 
Trygghetsrådet har ett övergripande ansvar för att det brottförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet förs framåt i kommunen samt att utveckling och uppföljning sker 
i enlighet med överenskommelsen.  
  
Trygghetsrådet träffas minst två gånger per år och har fast sammansättning som består av: 
Två ledamoter från KSAU, en ledamot från presidiet i BUN, en ledamot från presidiet i SOC, 
en ledamot från presidiet i KFN, en ledamot från presidiet i TN, kommundirektör, 
sektorchefer, kommunpolis, VD HFAB, samt säkerhetschef på kommunen. 
 
Presentation från styrgruppen om arbetet som skett och uppföljning över 
samverkansområdena/gemensamma satsningar.  
 
Sammankallande: Kommunstyrelsens 1:e v ordf. 
 

2.2 Trygga Höör styrgrupp  
Styrgruppen ansvarar för att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker i 
enlighet med trygghetsrådets prioriteringar. Styrgruppen har även till uppgift att driva de 
fokusområden som trygghetsrådet prioriterar samt följa upp samhällstrender och redovisa 
till trygghetsrådet. 
 
Styrgruppen träffas minst en gång varannan månad med undantag för sommarmånaderna 
juni, juli, augusti och har fast sammansättning som består av:  
Säkerhetschef på kommunen, Enhetschef socialtjänst, enhetschef gata/park, förvaltare HFAB  
kommunpolis, integrationskordinator, utvecklingschef företagarna, enhetschef miljö och 
bygg, enhetschef primärvården, rektorerna på högstadieskolorna samt sammankallande 
arbetsgrupp. 
 
Arbetsområden:  
Upplevd trygghet, trafik, stöld och inbrott, skadegörelse och klotter, ANDT- Alkohol, 
narkotika, doping och tobak, hot och våld- offentligt och i nära relation, 
ungdomsbrottslighet, organiserad brottslighet och extrema grupperingar, våldsbejakande 
extremism, integration samt kommunikationsstrategi. 
 
Sammankallande: Säkerhetschef på kommunen. 
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

2.3 Trygga Höör arbetsgrupp vuxen 
Arbetsgruppens uppgift är att arbeta utifrån de prioriteringar som styrgruppen kommer fram 
till samt utföra de åtgärder som framtagits. Arbetsgrupp vuxen ska även identifiera trender 
och problem i kommunen som sedan redovisas till styrgruppen. 
 
Arbetsgruppen träffas en gång per månad med undantag för sommarmånaderna juni, juli, 
augusti och har fast sammansättning som består av:  
Socialsekreterare, trafikplanerare, alkoholhandläggare, områdespolis,  
enhetschef räddningstjänsten, Integrationskordinator, vaktbolag samt servicechef HFAB. 
 
Sammankallande: Integrationskordinator.  
 

2.4 Trygga Höör arbetsgrupp ung 
Arbetsgruppens uppgift är att arbeta utifrån de prioriteringar som styrgruppen kommer fram 
till samt utföra de åtgärder som framtagits. Arbetsgrupp ung ska även identifiera trender och 
problem i kommunen som sedan redovisas till styrgruppen. Arbetsgruppen har en fast punkt 
på dagordningen att se över behovet att aktivera social insats grupp (SIG) om riktade 
insatser mot individer. Trygga Höörs arbetsgrupp ung innefattar Fältarbetsgruppens arbete 
och dess medlemmar som varit med sedan tidigare. 
 
Arbetsgruppen träffas en gång per månad med undantag för sommarmånaderna juni, juli, 
augusti och har fast sammansättning som består av: 
Fältsekreterare, skolsjuksköterska, kultur-fritid, områdespolis, kuratorer från 
högstadieskolorna, samt räddningstjänst. 
 
Sammankallande: Fältsekreterare. 
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

2.5 Trygga Höör arbetsgrupp SIG (social insatsgrupp)  
Arbetsgruppens uppgift är att bedriva arbetet med sociala insatsgrupper samt inventera och 
plocka fram ett underlag av ungdomar som kan lämpa sig att ingå i en social insatsgrupp. 
Ansvara för att kontinuerligt underrätta styrgruppen om hur arbetet fortskrider. 
  
Arbetsgruppen aktiveras av arbetsgrupp ung vid behov, där arbetsgrupp ung har en fast 
punkt på dagordningen att se över behovet att aktivera riktade insatser mot individer.  
SIG har en fast sammansättning som består av: 
Ansvarig socialsekreterare, fältsekreterare, Fritidskonsulent, områdespolis, kuratorer från 
högstadieskolorna.  
 
Sammankallande: Socialtjänsten 
 

2.6 Trygga Höör krisstöd (POSOM) 
Krisstödets huvuduppgift är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta 
informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av 
händelsen. krisstödsgrupp med uppgift att svara för det psykologiska och sociala 
omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer när den ordinarie organisationens 
kapacitet inte räcker till eller inte är tillgänglig exempelvis på helger, kvällar och nätter. 
 
Krisstöds gruppen i Höör består av företrädare för 
Social sektor, Räddningstjänsten, Barn- och utbildningssektorn, Svenska kyrkan, 
Primärvården, Polismyndigheten, Kultur- och fritid 
 
Sammankallande: Socialchef    
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

3. Samverkansområden 
 
 
Trygga Höör ansvarar för samverkan inom tolv områden och bedrivs i de olika 
arbetsgrupperna och styrgrupperna. Arbetet redovisas sedan till Trygghetsråd som är 
övergripande ansvarig för arbetet och prioriteringar, Trygghetsrådet Trygga Höör kan besluta 
om det behövs några särskilda satsningar. Respektive grupp har en bestämd 
sammansättning och bestämd sammankallande där respektive medlem ansvarar för att sätta 
in en ersättare om man får förhinder. Vid behov kan grupperna välja att ta in den 
kompetensen som behövs för enskilda uppgifter. För att få in samhällets och medborgansas 
syn på arbetet genomförs trygghetsvandringar, medborgardialoger, informationsträffar och 
dessutom har man en fasställd kommunikationsstrategi samt genomför riktade utbildningar. 
 

3.1 Upplevd trygghet 
Polisens trygghetsmätning som genomfördes i november-december 2015 visar att den 
faktiska utsattheten för brott i kommunen befinner sig på en låg nivå och påvisar gröna 
siffror (2). Även faktiska statistikuppgifter visar att utsattheten för brott ligger på en 
förhållandevis låg nivå (1). Trygghetsmätningen talar dock för att kommuninvånarna känner 
en otrygghet över att framför allt utsättas för inbrott i bostad och i förråd/garage. Även 
otryggheten över att vistas ute ensam sen kväll samt att åka buss/tåg har ökat sedan den 
förra mätningen 2013.  
  

• Samverkan sker genom trygghetsrådet, styrgruppen, arbetsgrupp vuxen och 
arbetsgrupp ung samt genom gemensam kommunikationsstrategi, genom bla. 
trygghetsvandringar och medborgardialoger, att medverka i gaturummets och 
utemiljöns gestaltning, informationsträffar samt riktade utbildningar.  

 
• Huvudansvar för föredragning och uppföljning: 

- Kommunpolis ansvarar för att följa och presentera brottsstatistik samt 
sammanfatta och föredra trygghetsmätning ur ett lokalt perspektiv. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för presentation och uppföljning av 
trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunpolisen ansvarar för 
föredragning och uppföljning av trygghetsvandringar. 

- Kommunpolis och säkerhetsansvarig på kommunen ansvarar för föredragning och 
uppföljning av brottsförebyggande arbete i kommunen.  

 
(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-
brott.html, 2016-10-06 
(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016 
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Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

3.2 Trafik 
Störningar genom buskörning i Höörs kommun har sedan länge upplevts som ett problem. 
Polisens trygghetsmätning 2015 (2) visar att situationen blivit bättre både vad gäller 
fortkörning med bil samt buskörning med moped och MC. Medborgarna anser dock 
fortfarande att bilar kör för fort och stör allmänheten. 
 

• Samverkan sker genom gemensamma trygghetsvandringar och trygghetsmätningar 
samt i styrgrupp- och arbetsgrupp Trygga Höör vuxen.  
 

• Huvudansvar för presentation och uppföljning:  
- Kommunpolis och trafikplanerare på kommunen ansvarar för redovisning av 

trafiksituationen samt genomförda aktiviteter.. 
 

3.3 Stöld och inbrott 
Stöld och inbrott i såväl bostad som förråd och garage är ett återkommande problemområde 
och oron för att bli utsatt för denna brottslighet är påtaglig i kommunen. Risken att utsättas 
för stöld och inbrott är förhållandevis lägre (1) än oroskänslan för att utsättas. Trots detta 
begås dessa mängdbrott frekvent i kommunen. 
 

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper.  
 

• Huvudansvar för presentation och uppföljning:  
- Kommunpolis ansvarar för att presentera brottstrender samt följa upp 

brottsligheten genom statistikinhämtning och presentation av denna.  
- Servicechef och vaktbolag ansvarar för presentation av stöld och inbrott som 

berört de kommunala objekt som ingår i respektive uppdrag samt trender, 
tendenser och åtgärder där kring.  

- Säkerhetschef ansvarar för presentation och uppföljning kring hur det 
brottsförebyggande säkerhetsarbetet bedrivs samt vilka åtgärder som vidtagits 
rörande stöld och inbrott. 

 
 
 
 

(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016 
(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-
brott.html, 2016-10-06 
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3.4 Skadegörelse och klotter 
Skadegörelse och klotter är enligt trygghetsmätningen ett ringa problem i kommunen (2). 
Faktiska anmälningar gällande denna brottslighet i kommunen påvisar problem vid 
framförallt skolbyggnader och kommunala byggnader där både skadegörelser och klotter 
återkommer (1). 
 

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper. 
 

• Huvudansvar för föredragning och uppföljning:  
- Polisen ansvarar för att föredra brottstrender samt följa upp brottsligheten 

genom statistikinhämtning och presentation av denna.  
- Enhetschef kommunservice och om behov finnes kommunens vaktbolag, 

ansvarar för att föredra händelser av skadegörelse och klotter, som berört de 
kommunala objekt som ingår i respektive uppdrag samt trender, tendenser och 
åtgärder där kring.  

- Säkerhetschef ansvarar för föredra och uppföljning kring hur det 
brottsförebyggande säkerhetsarbetet bedrivs samt vilka åtgärder som vidtagits 
rörande skadegörelse och klotter. 

 

3.5 ANDT Alkohol, narkotika, doping och tobak  
Arbetet skall bedrivas enligt riktlinjer i ANDT-strategi som presenterades våren 2016. Att 
arbeta aktivt med ANDT-frågor kan förebygga ett missbruk bland ungdomar i ett tidigt skede 
samt bryta etablerat missbruk i ett tidigt stadie. 
 

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper. 
 

• Huvudansvar för föredragning och uppföljning:  
- Fältsekreterare ansvar för att föredra och redovisa uppföljning av frågor som rör 

narkotika, alkoholservering, alkoholutbildning, utförda tobakskontroller samt 
dopningskontroller. 

- Polisen ansvarar för föredragning och uppföljning av hur alkoholsituationen ser ut 
i utemiljö.  

- Polisen ansvarar även för föredragning av statistikuppgifter samt framtagande av 
underlag gällande narkotikasituationen i kommunen. 

- Socialtjänsten ansvarar för att föredra och följa upp trender och 
problemområden vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobak. 

 
(2)Nationella trygghetsundersökningen 2015 Rapport 2016:2, ISSN 1100-6676, BRÅ, 2016 
(1) Brå Brottsförebyggande rådet (Brå), http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-
brott.html, 2016-10-06 
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3.6 Ungdomsbrottslighet 
Ungdomsbrottsligheten rör sig över de flesta samverkansområdena och är något som 
ständigt förändras. För att på ett bra sätt fånga upp dels aktuella problembilder och trender 
men även brottsaktiva individer är det viktigt att samverkan sker. Ungdomar och brottslighet 
är något som förändras fort är det viktigt att ha en tät samverkan för att ha en gemensam 
problem- och lägesbild.  
 

• Samverkan sker i styrgrupp och arbetsgrupp Trygga Höör ung samt Sociala 
insatsgrupper. 

 
• Huvudansvar för föredragning och uppföljning:  

- Kommunpolisen ansvarar för att årligen ta fram uppgifter över ungdomar 
boendes i kommunen som förekommer i nio eller fler avsnitt i misstanke- eller 
belastningsregistret.  

- Socialtjänsten tillsammans verksamhetsansvarig på aktivitetshuset ansvarar för 
föredragning och uppföljning kring ungdomar på ”glid” samt trender och 
tendenser kring ungdomsrelaterad brottslighet.  

 
 

3.7 Hot och våld- offentligt och i nära relation 
Våld i offentlig miljö handlar i stor utsträckning om så kallade nöjesrelaterade 
misshandelsbrott. Den stora majoriteten av både gärningspersoner och offer är unga män. 
Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan 
förekomma inom alla former av nära relationer. 
För att på ett bra sätt fånga upp dels aktuella problembilder och trender men även 
brottsaktiva individer är det viktigt att samverkan sker. 
 

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper samt via Barnahus, 
Brottsofferjour, Kriscentrum samt polisens brottsoffersamordnare. 
 

• Huvudansvar för föredragning och uppföljning:  
- Kommunpolisen ansvarar för statistikuppföljning och föredragning av denna.  
- Socialtjänsten ansvarar för föredragning och uppföljning kring problembilden. 
  

 
 
 
  

12 
 



Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Höörs kommun 2016-2018 

3.8 Organiserad brottslighet och extrema grupperingar 
Antalet individer och grupperingar inom gängmiljön i Skåne fortsätter att vara ett problem. I 
Höörs kommun har vi med samhällets samlade resurser lyckats bryta ner de kriminella 
grupperingar som tidigare etablerade sig i kommunen. Fokus i arbetet kring denna 
brottslighet är att det inte ska finnas något rekryteringsunderlag bland ungdomarna i Höörs 
kommun till denna typ av kriminella grupperingar. Det är viktigt att samhället kan erbjuda 
positiva, alternativa sysselsättningar. Om denna brottslighet dyker upp på nytt i Höörs 
kommun är det viktigt att samhällets gemensamma resurser arbetar och agerar snabbt, enat 
och konsekvent. 
 

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper. 
 

• Huvudansvar för föredragning och uppföljning:  
- Kommunpolisen ansvarar för att hålla kommunen uppdaterade gällande aktuell 

brottslighet. 
 

3.9 Våldsbejakande extremism  
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologer eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 
ideologiskt mål. 
Extremism finns såväl till höger som till vänster på den politiska skalan, inom religion och 
andra ideologier. Den våldsbejakande extremismen kan utgöra ett farligt hot mot demokrati, 
ekonomiska värden samt liv och hälsa.  
Terrorism är en form av våldsbejakande extremism där man genom skräck vill uppnå 
ideologiska mål. För att motverka rekrytering till våldsbejakande organisationer och för att 
hantera situationer där sådana rörelser växer krävs breda insatser av hela samhället. 
Det övergripandet syftet är att värna och stärka demokratin och göra samhället 
motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism över tid. 
 

• Samverkans sker i Trygga Höörs styrgrupper och arbetsgrupper. 
 

• Huvudansvar för föredragning och uppföljning:  
- Kommunpolis, säkerhetschef, integrationskoordinator samt socialtjänst ansvarar 

för att hålla kommunen uppdaterade gällande aktuell lägesbild och brottslighet. 
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3.10 Integration 
För att på ett bra sätt kunna stödja integrationen i kommunen för nya och etablerade utsatta 
grupper är det viktigt att samverkan sker för att fånga upp underlätta arbetet för en god 
integration i samhället. 
 

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupper samt med de 
familjehem som har HVB boenden samt liknande boenden i kommunen. . 

 
• Huvudansvar för föredragning och uppföljning: 

- Integrationskordinator ansvarar för att föredra arbetet och uppföljning. 
 

3.11 Krisstöd 
Krisstödets huvuduppgift är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta 
informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av 
händelsen. krisstödsgrupp med uppgift att svara för det psykologiska och sociala 
omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer när den ordinarie organisationens 
kapacitet inte räcker till eller inte är tillgänglig exempelvis på helger, kvällar och nätter. 
 

• Samverkan sker i Krisstöd (POSOM-gruppen). 
 

• Huvudansvar för föredragning och uppföljning: 
- Socialchef föredrar för de händelser och aktiviteter som krisstödet genomfört. 
 

3.12 Kommunikationsstrategi 
Kommunikation såväl internt som externt är något som hela tiden utvecklas och vikten är 
stor av att nå ut med snabb, korrekt och gemensam information vid större händelser. 
Genom att ha upparbetade kanaler skapar vi oss en gemensam lägesbild och kan snabbt gå 
ut med ett gemensamt budskap eller information. 
  

• Samverkan sker i Trygga Höörs styrgrupp och arbetsgrupp.  
- Respektive organisation ansvarar för att lägesbilden delges i den egna 

organisationen samt att rätt information publiceras. 
  

• Huvudansvar för presentation och uppföljning:  
- Kommunpolis och säkerhetschef för respektive organisation. 
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4. Beslut 
 
 
Samverkansöverenskommelsen ska vara känd inom polisen, i kommunens förvaltningar och 
av förtroendevalda. 
 
Trygga Höör trygghetsrådet ansvarar för att såväl arbetet drivs framåt som för att 
uppföljning och utveckling sker i enlighet med avtalet. 
 
Samverkansöverenskommelsen är giltigt 2016-12-22-- 2019-12-31. 
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Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2016-12-21, 
§ 159 (KSF 2016/489)
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