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§ 306 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordföranden att 
samtliga beslutande ledamöter är närvarande. 

Ordföranden konstaterar att det är 13 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
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Dnr KSF 2017/189 

§ 307 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lars-Olof Andersson (C) och Jörgen Ekman (L) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2017-12-07, kl. 16:30. 

3. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns med följande tillägg: 

- Nytt ärende har tillkommit – Egen budgetram för badanläggning 2018 (från extra KS au 
2017-11-28). 

Ärendebeskrivning 
Lars-Olof Andersson (C) och Jörgen Ekman (L) står på tur att justera enligt upprättat 
justeringsschema. 

Som huvudregel sker justering torsdagen efter mötet kl 16:30 på kommunkansliet. Då 
ordföranden kommer vara bortrest föreslås justering istället ske på tisdagen efter mötet. 
Datum och tid är preliminära och fastställs på mötet. 

Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom 
det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den 
föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet. 

Beslutsunderlag 
Justeringstillfällen och justeringsperson KS  2017.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2017/548 

§ 308 Förtydligande vad som gäller kring 
boende för ensamkommande som fyller 
18 år men inte erhållit besked om 
uppehållstidstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ansvaret för att ordna boende till ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år men inte 
erhållit besked om uppehållstidstånd, ska även fortsättningsvis ligga hos staten och 
Migrationsverket. 

2. Höörs kommun tillskriver berörd myndighet, Migrationsverket/Regeringen att de 
kommuner som vill och kan ska få fortsätta ha dessa ungdomar kvar i kommunen och att 
migrationsverket fortsätter att stå för kostnader och ansvar. 

  

Reservation mot beslutet 
Fredrik Hanell (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning mot beslutet lämnas av Västerpartiet, Olle Krabbe (V). 

Ärendebeskrivning 
Ledamöter har väckt frågor kring vad som gäller för ensamkommande 
flyktingbarn som hinner fylla 18 år innan de fått beslut om uppehållstillstånd? Om de 
väljer att stanna i Höör tills de får permanent uppehållstillstånd är de utan skyddsnät även 
efter de fått PUT eller bara under asylprocessen? Finns det ett statsbidrag som 
kommunerna får för att ge stöd för ensamkommande som stannar? Eller är det ett 
avvecklingsbidrag? 

Tf. socialchefen har bjudits in till dagens möte för att förklara och svara på frågor. Hon går 
bland annat igenom de juridiska förutsättningar som gäller för dels kommunen och dels 
för de ensamkommande som fyller 18 år innan de erhållit beslut om uppehållstillstånd. 

Nya förutsättningar har annonserats från regeringen. 

Överläggning 
Johan Svanberg (M) meddelar att han är frågande till förslag till beslut, den första 
beslutsmeningen. 

Anders Magnhagen (S) menar att det finns två olika vägar, för ensamkommande 
ungdomarna som fyllt 18 år och som ej beviljats uppehållstillstång, att välja. Ungdomarna 
kan välja att följa migrationsverkets erbjudande att flytta till anvisat asylboende eller eget 
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boende (EBO). Kommunen bör hålla en rak linje hur vi ska förhålla oss till dessa två 
vägar. 

Camilla Källström (M) betonar att likabehandling är viktigt. 

Maria Boström-Lambrén (S) Ställer frågor om förtydligande kring Migrationsverkets 
erbjudande. Tf. socialchef besvarar frågor och förklarar innebörden. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP): I första hand yrkas att kommunstyrelsen fattar följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen bedömer att ansvaret för att ordna boende till ensamkommande 
ungdomar som fyllt 18 år fortsättningsvis ligger hos staten och Migrationsverket. 

2. Kommunstyrelsen fördelar det tillfälliga kommunbidraget för 2017 och 2018 till 
civilsamhället efter ansökningar från föreningar i syfte att underlätta för ensamkommande 
ungdomar som fyller 18 att skaffa eget boende inom Höörs kommun. 

Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag. 

Stefan Liljenberg (SD), Annagreta Reinholdz (S), Helena Ohlson (SD) och Rolf Streijffert 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, första 
beslutsmeningen bibehålls, med följande tillägg att stryka den andra beslutsmeningen 
och ersätts denna med ”Höörs kommun tillskriver berörd myndighet 
Migrationsverket/Regeringen att de kommuner som vill och kan ska få fortsätta ha dessa 
ungdomar kvar i kommunen och att migrationsverket fortsätter att stå för kostnader och 
ansvar. 

Christer Olsson (M) och Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag i enlighet med Anna Palms (M) yrkande om att andra 
beslutsmeningen ändras.  

I andra hand yrkar Fredrik Hanell (MP) bifall till Anna Palms (M) förslag om att ändra 
andra beslutsmeningen i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Detta förslag till beslut bifalls av Stefan Liljenberg (SD), Annagreta Reinholdz (S), Helena 
Ohlson (SD) och Rolf Streijffert (SD). 

Det finns motförslag från Fredrik Hanells (MP) och detta förslag bifalls av Susanne 
Asserfors (S). 

Det finns ett tilläggsförslag från Anna Palm (M) och detta förslag bifalls av Christer Olsson 
(M) och Erik Mårtensson KD). 

  

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut eller om de bifaller Fredrik Hanells (MP) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
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arbetsutskotts förslag till beslut. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA röster för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

NEJ röster för Fredrik Hanells förslag. 

  

Ordföranden frågar nu kommunstyrelsen om de bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut eller om de bifaller Anna Palms (M) förslag till beslut med tillägg i andra 
beslutsmeningen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Anna Palms (M) förslag till 
beslut med tillägget i andra beslutsmeningen. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA röster för Anna Palms förslag. 

NEJ röster för avslag. 

Omröstning 
Omröstning 1. 

Den som bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar JA. 

Den som bifaller Fredrik Hanells (MP) förslag röstar NEJ. 

Omröstning sker och utfaller med 10 JA röster och 3 nej röster. 

Med 10 JA röster för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 3 NEJ röster för 
Fredrik Hanells förslag, beslutar kommunstyrelsen bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

  

JA röster avges från Annagreta Reinholdz (S), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson 
(C), Erik Mårtensson (KD), Jörgen Ekman (L), Helena Ohlson (SD),  Stefan Liljenberg 
(SD), Rolf Streijffert (SD), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). 

Nej röster avges från Susanne Asserfors (S), Maria Truedsson (MP) och Fredrik Hanell 
(MP). 

  

Omröstning 2. 

Den som bifaller Anna Palms (M) förslag med tillägg röstar JA. 

Den som röstar avslag på Anna Palms (M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen genomförs och utfaller med 10 JA förster och 3 NEJ röster. 

Med 10 JA röster för Anna Palms förslag mot 3 NEJ röster för avslag, beslutar 
kommunstyrelsen bifalla Anna Palms förslag. 

  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-12-04  10 (49) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

JA röster avges från Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson 
(MP), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Jörgen 
Ekman (L), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). 

Nej röster avges från Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD). 

Beslutsunderlag 
1. Ensamkommande som fyller 18 år.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §358).doc 
3. MP:s Reservation KSAU 171120 paragraf 358. 
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/421 

§ 309 Ansökan om extra anslag för 
överförmyndarverksamheten i Höörs 
kommun 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ge överförmyndaren ett extra anslag om 187 500 kr för perioden 2018-01-01 – 2018-
09-30. 

2. Extra anslag tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndaren har sökt ett extra anslag för perioden 2018-01-01 - 2018-09-30 på 
375 000 kr, vilket motsvarar 500 000 kr på årsbasis. Anledningen till behovet av det extra 
anslaget, anges att det fortfarande finns 64 ensamkommande barn som vistas i Höörs 
kommun samt att de traditionella ärenden ökar i antal och i svårighetsgrad. 

Överförmyndaren har ett skattepliktigt arvode på 354 400 kr per år plus en skattefri 
kostnadsersättning på 44 800 kr. Till detta har tidigare beviljats ett extra anslag på 44 800 
kr per år för 2017 och 2018. Under 2016 och 2017 har överförmyndaren äskat ytterligare 
arvode på 400 000 kr respektive 500 000 kr. Orsaken var även då många 
ensamkommande barn och att de traditionella ärenden ökade i antal och i svårighetsgrad. 
Antalet ensamkommande barn uppgick enligt ansökan för 2017, daterad 2016-08-22 till 
ca 125 st och hade redan då minskat avsevärt sedan hösten 2015. 

Beslutsmotivering 
Det extra anslaget till överförmyndaren föreslås till häften av det sökta extra anslaget. 
Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt sedan början av 2016 då antalet var 
som störst. Innan år 2018 inleds har troligtvis fler barn flyttat från kommunen eller blivit 
myndiga. 

Dessutom har en betydligt enklare ersättningsmodell för de gode männen införts. Dagens 
modell ger en ersättning per barn och månad. Tidigare ersättningsmodell gav ersättning 
per nerlagd timme. Detta innebar en betydligt större administration att kontrollera varje 
arvodesräkning från de gode männen. Den nya modellen underlättar den administrativa 
bördan. 

Beslutsunderlag 
1. Överförmyndaren Höör.pdf 
2. Överförmyndaren, ansökan om ett extra arvode, verksamhetsåren 2017 och 2018.pdf 
3. Anhållan om extra anslag 2017.pdf 
4. Tjänsteskrivelse förmyndare 171017.docx 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §359).doc 
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Dnr KSF 2016/640 

§ 310 Ekonomisk uppföljning avseende 
oktober 2017 med prognos 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Prognosrapporten lämnas till kommunfullmäktige. 

2. Nämnderna måste fortsätta med vakansprövning vid tillsättning av tjänster och att vara 
restriktiv med inköp och vikarietillsättning. 

3. Nämnderna ska till varje månaduppföljning under 2018 redovisa vilka åtgärder som 
vidtas för att hålla tilldelad budgetram enligt särskild blankett där det framgår vilka 
åtgärderna är, när åtgärderna får ekonomisk effekt, vad effekten blir för 2018 och vad 
helårseffekten blir. 

4. Ge kommundirektören i uppdrag att analysera kostnaderna för gymnasieskolan. 
Resultatet av analysen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2018. 

5. Ge kommundirektören i uppdrag att analysera kostnader för elevassistenttjänster inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Resultatet av analysen ska 
redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2018. 

  

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun redovisar ett resultat på -5,2 mnkr efter oktober, vilket är 7,5 mnkr sämre 
än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -21,2 mnkr, vilket är 
21,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. 

För perioden redovisar nämnderna ett underskott på 11,4 mnkr och prognosen pekar på 
ett underskott på 24,6 mnkr. 

- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,4 mnkr och en prognos på ett underskott 
på 2,4 mnkr. Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och 
styrelseverksamhet, gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter. Övrig 
politisk verksamhet med överförmyndare och flyktingverksamheten har överskott för 
perioden och i prognosen, vilket reducerar kommunstyrelsens underskott. 

- Socialnämnden redovisar för perioden ett underskott på 11,0 mnkr. För året 
prognostiseras ett underskott på 17 mnkr. Äldreomsorgen har ett underskott efter oktober 
på 16,1 mnkr och ett underskott på 19,5 mnkr 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 oktober på 13,8 mnkr, men prognosen stannar på ett överskott på 9,8 
mnkr. Anledningen till att överskottet minskar är att ersättningen från migrationsverket 
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sänktes vid halvårsskiftet. 

- 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 1,0 mnkr, 
prognosen är ett underskott på 3,5 mnkr. Största delen av underskottet beror på 
gymnasieskolan. Antalet elever som kommunen ska finansiera är fler och intäkterna från 
migrationsverket är lägre. 

- Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott efter oktober på 0,4 mnkr. Prognosen 
är ett underskott på 2,0 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står för 
underskottet. 

- Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,7 mnkr för perioden och en 
prognos för året på ett underskott på 0,6 mnkr. Det är bad- och sportcentrum som står för 
underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet 
fördröjs. 

- Tekniska nämnden visar ett överskott efter oktober på 1,3 mnkr. Prognosen är ett 
mindre överskott på 0,4 mnkr. Överskottet beror på intäkter för grävningstillstånd och 
lägre personalkostnader. Överskottet reduceras dock av kostnader för deponier. 

- VA/GIS nämndens avgiftsfinansierade verksamhet använder 1,7 mnkr av 
regleringsfonden för perioden för att visa ett nollresultat. För hela året prognostiserar 
nämnden använda 1,8 mnkr. 

 
De centrala kostnaderna prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Enligt KPAs prognos 
är kostnaderna 4,8 mnkr större än budgeterat eftersom kostnaderna för den 
förmånsbestämda pensionen ökar. Löneökningarna uppgick inte till det budgeterade och 
ett överskott beräknas till 2,3 mnkr. I prognosen finns även ett överskott för 
förfogandemedel för KF och KS på 1,1 mnkr. Prognosen bygger på att inget fördelas från 
dessa medel under årets sista månader. 

Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 4,6 mnkr. Prognosen är ett 
överskott på 5,2 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom 
har kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än 
budgeterat. 

Total prognos för kommunen är ett resultat på -21,2 mnkr. Vid ett negativt resultat för 
2017, måste kommunfullmäktige besluta om hur det negativa resultatet ska regleras inom 
3 år. Enligt förslaget på budget 2018 med VEP 2019-2020, finns resultat som kan täcka 
årets underskott. Det är då ytterst viktigt att kommunen har en budgetföljsamhet för de 
kommande åren.  
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Yrkanden 
Lars-Olof  Andersson (C) yrkade att i punkterna 4 och 5 ska läggas till tid när ärendet 
skall rapporteras. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett tilläggsyrkande från Lars-Olof Andersson C) att det ska läggas till tid 
när ärendepunkterna skulle rapporteras. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslag till beslut med 
tilläggsyrkande i punkterna 4 och 5 med angivning av tidpunkt för återrapport till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg 
enligt Lars-Olof Anderssons (C) yrkande. 

Beslutsunderlag 
1. Höörs kommun 1710C.docx (tjänsteskrivelse från ekonomichefen) 
2. Sammanfattning/redovisning för samtliga nämnder/styrelse 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §361).doc 
_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-12-04  15 (49) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2017/5 

§ 311 Tillfällig utökning av checkkredit 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet avslås. 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens möte meddelar ekonomichefen att förhållandena har ändrats vad gäller 
behovet av utökad checkkredit 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar att ärendet avslås. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Lars-Olof Anderssons (C) föreslår att Kommunstyrelsen avslår ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars-Olof Anderssons (C) förslag. 

  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §362).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/529 

§ 312 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tidplan för ekonomisk uppföljning med prognos för 2018 antas. 

Ärendebeskrivning 
En ekonomisk uppföljning med prognos lämnas efter februari, april, maj och oktober. Efter 
augusti lämnas en delårsredovisning och när året är slut lämnas en årsredovisning. 
Strävan är att lämna en uppföljning så snart som möjligt efter uppföljningsmånadens 
utgång för att informationen ska vara aktuell. Av denna anledning kan inte uppföljningen 
alltid skickas med kallelsen. Den kommer då att delas ut på sammanträdet eller skickas 
kort före sammanträdet. De ekonomiska uppföljningarna innehåller endast en uppföljning 
av driftsbudgeten förutom efter april då även en investeringsuppföljning görs. Förslag på 
tidplan: 

  

Se tabell som beskriver tidpunkter för ekonomisk uppföljning 2018 i ekonomichefens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse tidsplan månadsuppföljning 2018.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §364).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/126 

§ 313 Budget 2018 och VEP 2019- 2020 drift 
för Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta budget 2018 och VEP 2019 – 2020 för kommunstyrelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige fastställer nämndernas ramar enligt förslag skickat till 
kommunfullmäktige. 

Reservation mot beslutet 
Jörgen Ekman lämnar en muntlig reservation. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på budgetramar för nämnderna är tagna och fullmäktige har att ta ställning till 
dessa den 29 november. Kommunstyrelsen har utgått från föreslagen budgetram och 
fullmäktige mål. Nämndsmål är framtagna för att stärka fullmäktigemålen enligt bifogat 
budgetförslag. Budgetramen är fördelad utifrån de satsningar och besparingar som 
framgick i budgetberedningens arbete med budgeten. Fördelningarna framgår av bifogat 
budgetförslag. 

Beslutsmotivering 
Nämndsmålen är framtagna för att stärka fullmäktigemålen. Den ekonomiska fördelningen 
är gjord i enlighet med budgetberedningens intentioner. 

Yrkanden 
Jörgen Ekman (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Liberalerna har inlämnat ett eget förslag till budget 2018 där lägre kostnader beskrivs för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Det finns ett avslagsyrkande från Jörgen Ekman (L). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag  eller om de bifaller Jörgen Ekmans avslagsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-12-04  18 (49) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse Budget kommunstyrelsen.docx 
2. KS budgetskrivelse 2018 förslag 20171014 D.docx 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §365).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/488 

§ 314 Egen budgetram för badanläggningen 
2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Inom kultur- och fritidsnämndens budget tillskapas från och med verksamhetsår 2018 
en egen budgetram för badanläggningen på 6 036 tkr. 

2. Budgetramen för badet får inte användas av kultur- och fritidsnämnden till andra 
kostnader.  Ett eventuellt underskott behöver inte täckas av nämndens övriga 
verksamheter samt om ett eventuellt överskott uppstår får detta inte användas.  

   

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören och kultur- och fritidschefen föredrog ärendet vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-11-28. Förvaltningen föreslår att en egen budgetram tillskapas för 
badanläggningen, budgetramen är 7,9 miljoner inklusive sporthallen. Detta innebär 
praktiskt att kommunstyrelsen tar det ekonomiska ansvaret för badet men kultur- och 
fritidsnämnden fortsätter att ha driftsansvaret. 

Ekonomichefen har gjort en analys av de ekonomiska uppgifterna rörande badet och 
kommit fram till följande: 

Badets budgetram för 2018 ska uppgå till 6 036 tkr när justering för inflation, löneökning, 
besparing, kapital kostnad och sporthallens kostnader är gjorda. 

  

Om kultur- och fritidsnämnden inte omfattas av badets underskott kan minskningarna av 
föreningsbidragen begränsas till en för föreningarna hanterlig nivå. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att 6 036 tkr läggs i en egen budgetram under kultur- 
och fritidsnämnden i enlighet med ekonomichefens förslag. Kultur- och 
fritidsnämnden fortsätter att ha ansvaret för badverksamheten. 

Stefan Lissmark (S) föreslår ett tillägg, att budgetramen för badet inte får användas av 
kultur- och fritidsnämnden till andra kostnader. Ett eventuellt underskott behöver inte 
täckas av nämndens övriga verksamheter. Inte heller ett överskott får användas till andra 
verksamheten.   

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott med ett tillägg av Stefans Lissmarks (S), samt ett tilläggsyrkande från Lars-
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Olof Andersson (C). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen kan de kan bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag med ändringsförslaget från dels Lars-Olof Andersson (C) och Stefan Lissmark (S) 
och 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskott med tilläggsförslag  från Lars-Olof Anderssons (C) och Stefan Lissmark (S). 

Beslutsunderlag 
1. KFN § 182 Begäran om ändrad beslutsformulering.pdf 
2. KFN paragraf 182_budget_och_besparingar.pdf 
3. KFN budget 2018 förutsättningar och besparingar.pdf 
4. Jämförelse badet Budget 2017 jämfört med tänkt läge 2018.docx.pdf 
5. Kort redogörelse för konsekvenser av besparingsförslagsnivåer för Kultur.docx.pdf 
6. Extra Kommunstyrelsens Arbetsutskott - 2017-11-28 (2017-11-28 KSAU §393).doc 
7. Kompletterande beräkning från ekonomichefen.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2017/351 

§ 315 Inköpspolicy för Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Inköpspolicy för Höörs kommun antas. 

2. Inköpspolicy för motorfordon <3500 kg, antagen av kommunstyrelsen 2011-04-07 § 53 
(dnr 86/09-00), upphör att gälla från och med 2018-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Inköp- och upphandlingspolicy 2015, Riktlinjer för inköp och upphandling 2015, antagen 
av kommunfullmäktige 2015-04-29 § 41 (dnr KSF 2015/59) upphör att gälla från och med 
2018-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Inköp- och upphandlingspolicy 2015 är inaktuell och en ny har utarbetats med syftet att 
Höörs kommun ska ha en aktuell och tydlig policy som är enkel att använda. 

Policyn ska vara vägledande vid alla upphandlingar och inköp i kommunen, alla anställda 
som köper in varor förväntas ha en god kännedom om policyn med dess riktlinjer för 
direktupphandling. 

I den nya policyn har kommunens övergripande mål inom miljö och hållbarhet arbetats in. 
Vikten av samordningen med kommunens It-bolag Unikom tillsammans med övriga 
ägandekommuner samt samarbetet med Sydarkivera har förtydligats. 

Beloppsgränsen för direktupphandling har justerats. 

En direktupphandling är en upphandling utan krav på att anbuden ska ha en viss form. 
Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns 
synnerliga skäl. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet för förtydligande av avsnittet 
om hållbar upphandling. Avsnittet har kompletteras med en definition av etiska 
hänsynstaganden. Det framgår att basnivå ska användas i normalfallet och avancerad 
nivå ska användas i särskilt viktiga fall såsom vid upphandlingar som påverkar barns 
arbetsmiljö såsom exempelvis giftfri förskola. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

  

Beslutsunderlag 
1. TjänsteskrivelseInköpspolicy171106.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-10-23 (2017-10-23 KSAU §334).doc 
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3. INKÖP OCH UPPHANDLINGSPOLICY 2015 
4. RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2015 
5. Inköpspolicy för motorfordon <3500 kg 
6. KF beslut direktupphandling 
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §363).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/544 

§ 316 Beslutsattestanter och ersättare inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2018  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2018 antas. 

Förtydligande enligt följande: 

-  Kommundirektör Michael Andersson, biträdande kommundirektör Camilla Lindhe och 
ekonomichef Linda Andersson har generell beslutsattesträtt inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområden, samt att kommundirektör Michael Andersson utser 
beslutsattestanter och ersättare fortlöpande inom kommunstyrelsen verksamhetsområden 
via delegering. Kommundirektör Michael Andersson ska alltid retroaktivt meddela 
kommunstyrelsens arbetsutskott om ovan delegeringar samt att denna delegeranderätt 
ska tillföras delegationsordningen. 

-  Kommundirektör Michael Andersson, biträdande kommundirektör Camilla Lindhe och 
ekonomichef Linda Andersson även har generell beslutsattesträtt inom hela Höörs 
kommun. 

-  Kommunstyrelsens ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för 
hela kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Var god se kommundirektörens beskrivning över vilka ansvar som anges samt vilka 
beslutsattestander och ersättare som gäller. 

Beslutsunderlag 
1. KS Attestanter 2018.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §366).doc 
_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-12-04  24 (49) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2017/441 

§ 317 Ansökan om planbesked, Sätofta 9:160-
9:169 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lämna positivt planbesked för bostäder i form av radhus och/eller parhus på 
fastigheterna Sätofta 9:160 - 9:169. 

2. Genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande. 

4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. 

5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal. 

6. Planarbetet bedöms kunna avslutas under våren/sommaren 2019, förutsatt att 
plankostnadsavtal tecknas inom 6 månader från detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren önskar uppföra 20-30 radhus alt. parhus i bostadsrättsform på 
fastigheterna Sätofta 9:160 - 9:169 (figur 1). 

Fastigheterna omfattas av en gällande detaljplan, H134. Detaljplan för Sätofta 9:23 m fl 
fastigheter vann laga kraft 2007-01-25 och genomförandetiden gick ut 2012-01-24. 
Planen reglerar att det endast får finnas friliggande hus inom området. 

V.g. se tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi och Yvonne Hagström. Här finns kartor och 
ytterligare beslutsmotiveringar. 

Beslutsmotivering 
”God livsmiljö och boende för alla” är det mest relevanta inriktningsmålet. Planen kan 
bidra till att förstärka integrationen om utbyggnaden rymmer flera bostadstyper och 
upplåtelseformer. Idag består Ringsjöhöjden och Ekbacken (bostadsområdet på motsatt 
sida av planområdet) till övervägande del av friliggande villor med eget ägande och 
anläggningsboende. Ett tillskott av ett varierande bostadsutbud i form av 
radhusbebyggelse alternativt parhusbebyggelse skulle bidra till integrationen. Planen 
bidrar till ett förtätat boende, eftersom planområdet bedöms ligga inom det område som 
tillhör tätorten. 

Beslutsunderlag 
1. tjansteskrivelse_planbesked_satofta_1-160mfl 171024.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §367).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/64 

§ 318 Detaljplan Merkurius 1-9 och 11-12, 
godkännande för samråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

1. Planbeskrivning, ändring av detaljplan för Merkurius 1-9 och 11-12, upphävande av 
tomtindelning, upprättad 2017-11-20, godkänns för samråd. 

2. Beslut om granskningsskedet fattas av Samhällsbyggnadschefen. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna till Merkurius 1 och 2 har fått positivt planbesked för att upphäva 
gällande tomtindelning i syfte att kunna möjliggöra en sammanslagning av nämnda 
fastigheter. I tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet för positivt planbesked 
inkluderades de övriga fastigheterna inom kvarteret Merkurius. Detta gjordes utifrån att 
”kvarteret Merkurius är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, 
med undantag för den nu aktuella fastigheten Merkurius 1 som är obebyggd. Eftersom 
hela tomtindelningen för kv Merkurius bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den 
i sin helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.”  Fastigheterna Merkurius 1 
och 2 brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Merkurius 2 och Merkurius 1 
utgör trädgården och uppfarten till bostadshuset. Fastighetsägarna till Merkurius 1 och 2 
redogör i sin ansökan att fastigheterna är planerade på ett sådant sätt att alternativ 
användning inte är möjlig. Längs Fogdarödsvägen och Vårgatan är fastigheterna 
avgränsade med en mur där enda infarten är genom en grind mot Vårgatan och en 
stenlagd uppfart som går genom båda fastigheterna. Det är således inte lämpligt med en 
VA-anslutning till den fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran inkommit att 
fastigheterna ska få var sin anslutning. För att inte behöva ansluta Merkurius 1 med nya 
VA-ledningar och istället utnyttja befintliga systemet, har fastighetsägarna till Merkurius 1 
och 2 ansökt om fastighetsreglering för att kunna lägga samman de två fastigheterna till 
en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en fastighetsreglering och den måste 
upphävas för att ändringen ska kunna genomföras. 

Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget utgör 
ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Tomtindelningar 
upprättades förr som separata dokument men sedan ny PBL infördes 2011 ska de gälla 
som detaljplanebestämmelser. Upphävande av tomtindelning sker därför numera enligt 
regler för ändring av detaljplan. Tomtindelningen bedöms inte längre fylla någon funktion 
då området är utbyggt sedan länge. Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns 
på fastigheterna Merkurius 1-9 och 11-12 för att möjliggöra en sammanslagning av 
Merkurius 1 och 2. 

Detta ärende är av mindre karaktär eftersom planändringen inte medför någon förändring 
i den gällande detaljplanen utan endast omfattar ett upphävande av tomtindelning. För att 
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korta ner planprocessen föreslås det att kommunstyrelsen överlåter ansvaret om beslut 
för granskningsskedet till Samhällsbyggnadschefen. Detta beslut om delegation i 
granskningsärendet innebär att nästa beslut som fattas av kommunstyrelsen kommer 
vara för att godkänna antagandehandlingen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse (ingress till KSau-ks_Merkurius.docx) 
2. Planbeskrivning_samrad_Merkurius.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §367).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/268 

§ 319 Översyn av fasta och rörliga 
brukaravgifter för kommunalt vatten och 
avlopp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. VA-taxa för Höörs kommun för 2018 antas. 

2. VA-taxa för Höörs kommun 2018 träder i kraft den 1 januari 2018. 

3. Den nuvarande VA-taxan upphör därmed att gälla. 

Reservation mot beslutet 
Jörgen Ekman (L) inkommer med skriftlig reservation samt Sverigedemokraterna som 
grupp lämnar en muntlig reservation. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Höörs kommun har gett VA/GIS-nämnden i uppdrag att genomföra en 
översyn av fasta och rörliga brukaravgifter för kommunalt vatten och avlopp 
(Kommunstyrelsen 2017-05-15  (2017-05-15 KS §140).doc) KSF 2017/268 

VA/GIS-nämnden har behandlat VA-taxan för Höör 2018 på möte 2017-10-10, § 74. 

Nu föreslagna ändringar innebär en halvering av bostadsenhetsavgiften för 
lagerbyggnader. Begreppet obebyggd  fastighet införs i VA-taxan och förtydligas. 

Förslag till ändrade avgiftsnivåer från och med 1 januari 2019 kommer att presenteras 
under 2018. 

Överläggning 
KS ledamöter har möjlighet att ställa frågor till Magnus Brom. 

Bland annat kring taxans konstruktion med fasta- respektive rörliga kostnader 
och vattenförbrukningen i kommunen. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) lämnar yrkande från Sverigedemokraterna avseende förändring av 
VA-taxa: att taxan under punkt 3 ”avgiftsfaktorer” ändras avseende beräkning av 
bostadsenheter för lagerlokaler till följande: 

- Upp till 900 kvm beräknas varje påböjad 300 kvm BTA som en bostadsenhet. 

- Från 900 kvm beräknas varje påbörjad 600 kvm BTA som en en bostadsenhet. 
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- Justering finansieras genom en ökning av den rörliga kbm avgiften med 50 öre. 

Jörgen Ekman (L) yrkar bifall Sverigedemokraternas förslag. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt att Sverigedemokraterna lämnat ett yrkande om förändring av VA-taxa: 
att taxan under punkt 3 ”avgiftsfaktorer” ändras avseende beräkning av bostadsenheter 
för lagerlokaler. Jörgen Ekman (L) bifaller Sverigedemokraternas förslag. 
 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Votering begäres. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Nej röst för Sverigedemokraternas förslag. 

Omröstning 
Den som bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar JA. 

Den som bifaller Sverigedemokraternas förslag röstar NEJ. 

Omröstning sker och utfaller med 8 JA röster och 4 NEJ röster samt en ledamot avstår att 
lämna röst. 

Med 8 JA röster för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 4 NEJ röster 
för Sverigedemokraternas förslag, beslutar kommunstyrelsen bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

  

JA röster avges från Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson 
(MP), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och 
Stefan Lissmark. 

Nej röster avges från Jörgen Ekman (L), Helena Ohlson (SD),  Stefan Liljenberg (SD) och 
Rolf Streijffert (SD). 

Lars-Olof Andersson (C), avstår från att rösta. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2017-05-15  (2017-05-15 KS §140).doc 
2. VA-GIS § 74 2017 taxa.pdf (diarienr. från VA_GIS-nämnden saknas) 
3. VA-taxa - För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2018.docx 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §375).doc 
5. bildspel från informationsmöte om VA-taxan 2017-10-16.pdf 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/514 

§ 320 Riktlinjer och taxa för kommunala 
lokaler och anläggningar som KFN 
disponerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Riktlinjer och taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar som kultur- 
och fritidsnämnden disponerar antas att börja gälla 2018-01-01. 

2. Taxor för uthyrning av kultur- och fritidssektorns lokaler och anläggningar, antagna av 
kommunfullmäktige 2010-02-17 § 5 och reviderade 2014-10-29 § 75, upphör därmed att 
gälla. 

  

Ärendebeskrivning 
Nu gällande taxor för uthyrning av kultur- och fritidssektorns lokaler och anläggningar 
antogs av kommunfullmäktige 2010-02-17 § 5 och reviderades 2014-10-29 § 75 med 
taxor för simhallen. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om omarbetning och höjning 
av gällande taxor då nya objekt tillkommit och på grund av det ekonomiska läget. 

  

Hyrorna höjs med mellan 25 och 300 %. Det tillkommer även några objekt som inte hyrts 
ut tidigare samt en taxegrupp för kommersiella arrangemang som innehåller viss 
flexibilitet. Den föreslagna taxan bedöms klart understiga självkostnaden. 

Beslutsunderlag 
1. TjänsteskrivelseKFNTaxa171124.docx 
2. KFN Taxa 171124.docx 
3. Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-17 (2017-10-17 KFN §183).doc 
4. Tjänsteskrivelse.docx 
5. Taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar antagen KF 2010-02-17 § 5.pdf 
6. Extra Kommunstyrelsens Arbetsutskott - 2017-11-28 (2017-11-28 KSAU §392).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/511 

§ 321 Motion angående antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige av Johan Svahnberg 
(M). 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås vilket innebär att antalet kommunfullmäktigeledamöter fortsätter att vara 
41 stycken.  

Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Höörs kommun har genom en motion inlämnad den 25 oktober 2017 
föreslagit att Höörs kommunfullmäktige ska minskas från 41 ledamöter till 31 ledamöter. 
Moderaterna framför att detta skulle medföra ekonomiska besparingar på cirka 115 000 kr 
årligen samt medföra mindre arbete för förvaltningen. 

Var god se kanslichefens tjänsteskrivelse för ytterligare beskrivning i ärendet. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M), Helena Ohlson (SD) och Jörgen Ekman (L) yrkar bifall till motionen.  

Fredrik Hanell (MP), Annagreta Reinholdz (S) och Erik  Mårtensson (KD) yrkar avslag på 
motionen.  

Erik Mårtensson (KD) yrkar i andra hand en minskning av antal ledamöter i 
kommunfullmäktige till 35 stycken. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  Bifallsförslag lämnas från Christer Olsson (M), Helena Ohlson (SD) samt 
Jörgen Ekman (L). 

Avslag på motionen yrkas från Fredrik Hanell (MP), Annagreta Reinholdz (S) och Erik 
Mårtensson (KD). 

Erik Mårtensson (KD) yrkar förslag till minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige 
till 35. 

  

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller Erik Mårtenssons (KD) förslag om 
minskning av antal ledamöter eller om de bifaller Johan Svahnbergs (M) motion. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Svahnbergs motion. 
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Ordföranden frågar nu kommunstyrelsen om de bifaller kommunstyrelsens förslag eller 
om de bifaller Johan Svahnbergs (M) motion. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning. 

JA röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

NEJ röst för bifall till Johan Svahnberg (M) motion. 

Omröstning 
Omröstningsresultat: 

Med 7 JA röster för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 6 NEJ röster för 
bifall till Johan Svahnbergs (M) motion, beslutar kommunstyrelsen bifalla 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

  

JA röster avges från Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson 
(MP) Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD),Fredrik Hanell (MP) och Stefan 
Lissmark (S).  

Nej röster avges från Christer Olsson (M), Jörgen Ekman (L), Helena Ohlson (SD), Stefan 
Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD) och Lars-Håkan Persson (M). 

Beslutsunderlag 
1. Motion angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige av Johan Svahnberg (M).pdf 
2. TjänsteskrivelseMotion31KFled(M)171107.docx 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §376).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/516 

§ 322 Fastställande av avtal om 
recipientkontroll inom Ringsjöns 
vattenråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns Vattenråd fastställes, jämte dess bilagor. 

2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner 
och organisationer fastställer avtalet enligt ovan. 

Ärendebeskrivning 
Ringsjökommittén bildades 1980. Det som föranledde bildandet var sjöns tillstånd, med 
höga halter näringsämnen, grumligt vatten och algblomning. Den 12 juni 2007 ombildades 
Ringsjökommittén till Ringsjöns Vattenråd. 

Ringsjöns Vattenråd är ett samarbetsorgan där kommunerna runt Ringsjön samt ett antal 
organisationer och företag med intresse och verksamhet i sjön deltar. Vattenrådets 
huvuduppgift är att övervaka sjöns tillstånd, samt i allmänhetens intresse verka för att 
förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen i hela Ringsjöns avrinningsområde. 
En stor del i det arbetet är det samordnade recipientkontrollprgrammet (SRKP). 

Förslaget till avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns Vattenråd reglerar finansieringen 
och driften av SRKP. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse avtal R-VR SRKP.docx 
2. Avtal SRKP R-VR färdigt förslag.pdf 
3. Avtal recipientkontroll Rönne Ringsjön.pdf 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §369).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/515 

§ 323 Fastställande av reviderat 
huvudmannaavtal för Ringsjöns Vattenråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd, jämte dess bilagor, fastställs. 

2. Avtalet ersätter tidigare avtal, fastställt av kommunfullmäktige 2016-09-28 § 104, som 
därmed upphör att gälla. 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner 
och organisationer fastställer huvudmammaavtalet enligt ovan. 

  

Ärendebeskrivning 
Huvudmannaavtalet fastställdes av kommunfullmäktige 2016 (2016-09-28, § 104). Det 
ursprungliga avtalet reglerar all verksamhet och finansiering av Ringsjöns Vattenråd. Då 
det tillkommit nya medlemmar i det samordnade recipientkontrollprogrammet (SRKP) har 
det uppkommit ett behov av att bryta ut SRKP och lägga den delen i ett separat avtal. 
Vidare finns det ett behov att justera modellen för uppräkningen av finansieringen. Dessa 
förändringar är införda i det nu föreliggande förslaget till huvudmannaavtal. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse huvudmannaavtal till KSF.docx 
2. Huvudmannaavtal R-VR färdigt förslag.pdf (Förslag till huvudmannaavtal jämte bilagor) 
3. Bilaga Målsättningar.pdf 
4. Ursprungligt huvudmannaavtal (KF 2016-09-28, § 104) 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §370).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2013/329 

§ 324 Utveckling av Västra stationsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen om arbetet med att utveckla västra stationsområdet, läggs till 
handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2016-11-14 ett gestaltnings-PM som ger riktlinjer för den 
fortsatta planeringen. Kommunstyrelsen beslutade att lämna planuppdrag 2017-04-03. 
Samhällsbyggnadschefen bjöds in till kommunstyrelsens arbetsutskott i november då han 
informerade om arbetet med att utveckla västra stationsområdet och kommande 
markanvisningsavtal. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar att formuleringen i beslutsmeningen ändras så att texten ”och 
kommande markanvisningsavtal” tas bort. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Tilläggsförslag från Stefan Lissmark(S) att senare delen av 
beslutsmeningen tas bort. 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
tillägget att texten ”och kommande markanvisningsavtal” tas bort. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsevästrastationsområdet.docx 
2. Diskussionsunderlag Västra stationsområdet.docx 
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §89).doc 
4. Höör _ PM Gestaltningsprinciper 2016-10-21.pdf 
5. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §228).doc 
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §372).doc 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/503 

§ 325 Rekommendation från 
Kommunförbundet Skåne -  
ersättningsmodell för färdtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Tilläggsavtal - ersättning färdtjänst 2018 godkänns. Budget för verksamhet 8320 är 
utökad med 1 100 000 kr. 

2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet. 

Ärendebeskrivning 
2014 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt avtal om finansiering av färdtjänsten då 
för få kommuner i Skåne överlåtet färdtjänsten vilket inte gör skatteväxling möjlig. Enligt 
finansieringsavtalet skall kommunerna och Region Skåne före 2018 ha kommit överens 
om en ny finansieringsmodell för färdtjänsten. 

Beslutsmotivering 
En partssammansatt arbetsgrupp ledd av Kommunförbundet Skåne har sedan 2015 
arbetat med att hitta en ny finansieringsmodell enligt avtalet. Arbetsgruppens 
förutsättningar har varit att ersättningen för färdtjänsten skall spegla de kostnader Region 
Skåne har för resp kommuns färdtjänst, resor och handläggning. Ersättningen för 2018 
skall baseras på utfallet för 2016. Skånetrafiken fick under hösten 2017 nya direktiv från 
Nämnden för kollektivtrafik som omöjliggjort en långsiktig överenskommelse om 
ersättningen. Arbetsgruppen har därför enats om en ersättningsmodell för 2018 samt 
fortsätter att arbeta för en långsiktig överenskommelse. 

Skånetrafiken och Kommunförbundet Skåne har vid flera tillfällen under 2016/2017 kallat 
till information om arbetet med ny ersättningsmodell. Undertecknad (som också ingår i 
den partssammansatta arbetsgruppen) och ekonomichef Linda Andersson har deltagit för 
Höörs kommun. 

Ersättningen för Höörs kommun höjs från 2611 kkr till 3841 kkr. Budget 2018 för verk 
8320 är utökad med 1100 kkr (som var den preliminära höjningen beräknad på 2015-års 
resor). 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar att 1:a beslutssatsen utökas så att texten ”Budget 2018 för 
verksamhet 8320 är utökad med 1 100 kkr” läggs till. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen 
arbetsutskott. Anna Palm (M) yrkar ett tillägg i första beslutsmeningen  med ”Budget 2018 
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för verksamhet 8320 är utökad med 1 100 kkr” läggs till. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan godkänna kommunstyrelsens 
arbettsutskott förslag med tillägg enligt Anna Palms (M) tillägg. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med 
tillägg av Anna Palms (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
1. KSF 2014/130 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.pdf 
2. Följebrev Skånetrafiken.pdf 
3. Tillägg ök forts finans färdtjänst.pdf 
4. KFSK protokoll 2017-09-22.pdf 
5. Komplettering, Tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riskfärdtjänstlag.pdf 
6. Tjänsteskrivelse_Ök_forts_finansiering_färdtjänst171102.docx 
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §372).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/418 

§ 326 Avsiktsförklaring för strategisk 
samverkan mellan Hörby kommun och 
Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen i Höör beslutar: 

1. Avsiktsförklaringen om strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs 
kommun godkänns. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att leda och utveckla samverkan med 
Hörby/Höör kommun i en gemensam styrgrupp. 

3. Kommunstyrelsen i Höör och Hörby noterar att förslag till arbetsformer kommer läggas 
fram i början av 2018. 

4. Beslutet anmäles till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Inledning                        

Hörby kommun och Höörs kommun vill fördjupa samverkan mellan kommunerna. 
Kommunstyrelsernas arbetsutskott har kontinuerligt träffats för att identifiera 
samverkansfrågor. På ett möte den 10 augusti 2017 beslutades att en gemensam grupp 
ska bildas för att ta fram ett strategidokument för hur samverkan mellan kommunerna kan 
förstärkas och vilka områden som ska prioriteras 2018-2019.  Dokumentet ska även 
innehålla regler för hur samverkansforumet (ksau Höör/Hörby) ska arbeta på ett 
strukturerat sätt och hur processtöd kan utformas för att stödja arbetsutskotten och chefer 
i de båda kommunerna att etablera samverkan. 

I början av 2018 kommer ett förlag på arbetsformer att överlämnas till respektive 
kommunstyrelse. 

Nu föreslås respektive kommunstyrelse anta en avsiktsförklaring om samverkan. Motivet 
är att få kommunstyrelsens uttalande om att samverkan är en viktig och prioriterad fråga. 

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring Strategisk samverkan Höör o Hörby 171009.docx 
2. Lägesrapport Organisation för strategisk samverkan.docx 
3. Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring för strategisk samverkan.doc 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §376).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2015/408 

§ 327 Införande av gemensam 
Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby 

Beslut 
Kommunstyrelsen i Höör föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Från och med den 1 januari 2019-01-01 ska Höör och Hörby ha en gemensam 
överförmyndarnämnd med ansvar för en gemensam överförmyndarverksamhet med 
Höörs kommun som värdkommun. 

2. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd fastställs att börja gälla 2019-01-01. 

3. Samverkansavtal för gemensam överförmyndarverksamhet fastställs. 
Kommunfullmäktiges ordförande uppdras att underteckna avtalet. 

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Höör och Hörby 
fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda i Höörs och Hörbys kommuner har tagit ett inriktningsbeslut om att 
inleda ett samarbete inom överförmyndarverksamhet genom att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd och gemensam förvaltning från och med 1 januari 2019. 2016-10-24 
gav kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, i Höör och KSAU i Hörby gemensamt ett 
uppdrag till kanslichefen i Höör att ta fram ett förslag på ett reglemente för en gemensam 
överförmyndarnämnd. Vid utarbetningen av omorganisationen har möten hållits med 
Halmstad kommun och Tomelilla kommun som båda ingår i varsin gemensam nämnd 
med angränsande kommuner. Vidare har andra kommuners reglementen för 
gemensamma överförmyndarnämnder, Höörs och Hörbys reglementen, 
rekommendationer från SKL samt relevanta lagrum beaktats under arbetets gång. 
Reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2019. 

Kommundirektören i respektive kommun och kanslichefen i Hörbys kommun har godkänt 
förslaget. Överförmyndaren i respektive kommun haft tillfälle att yttra sig om förslaget. 
Reglementet och samarbetsavtalet har även diskuterats på ett gemensamt möte för 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör och Hörby. 

Var god läs separat tjänsteskrivelse och ärendebeskrivning. 

 

Beslutsunderlag 
1. Statistik2.pdf (Omvärldsanalys – redovisning av andra samverkande kommuners 
nämndsammansättningar) 
2. Underlag – sammanställning av alla grunder och avväganden som tagits hänsyn till i 
arbetet med att sammanställa reglementet 
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3. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 
4. Samverkansavtal 
5. Tjänsteskrivelse överförmyndarnämnd 171103  
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §378).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/406 

§ 328 Avsiktsförklaring för samverkan mellan 
Hörby kommun och Höörs kommun i 
räddningstjänstfrågor 

Beslut 
  

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avsiktsförklaringen om samverkan i räddningstjänstfrågor mellan Hörby och Höörs 
kommun genom en gemensam nämnd godkänns. 

2. Delutredningen Framtidens Räddningstjänst - analys av fördjupad samverkan Hörby 
Höör i Räddningstjänst-frågor och verksamhetens politiska organisation noteras. 

3. Informationen att förslag till reglemente läggs fram våren 2018 noteras. 

4. Ovanstående beslut ska anmälas till kommunfullmäktige i Höör. 

Ärendebeskrivning 
Hörby kommun och Höörs kommun samverkar i räddningstjänstfrågor genom ett avtal. 
Sedan en tid tillbaka finns en ambition att fördjupa samverkan genom en gemensam 
nämnd. En analys med motiv till samverkan och hur samverkan bör utformas har tagits 
fram. Samverkan föreslås ske genom en gemensam nämnd med VA-GIS. 

  

Kommunstyrelsen föreslås anta en avsiktsförklaring som motiverar en fördjupad 
samverkan. Därefter kommer analysen för nämndens arbetsformer att slutföras. Förslag 
till reglemente och arbetsformer kommer att hanteras av kommunstyrelsen våren 2018. 

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring samverkan Hörby kommun och Höörs kommun i 
Räddningstjänstfrågor. 
2. Framtidens Räddningstjänst - analys av fördjupad samverkan Hörby Höör i 
Räddningstjänst-frågor och verksamhetens politiska organisation. 
3. Lägesrapport: Organisation för strategisk samverkan. 
4. Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen avsiktförklaring för Räddningstjänsten. 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §379).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2017/528 

§ 329 Firmatecknare för Höörs kommun (dec 
2017-2018) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder 
ska tecknas av: 

kommundirektör Michael Andersson, biträdande kommundirektör Camilla Lindhe, 
ekonomichef Linda Andersson, redovisningsansvarig Charlotta Lindhe, kanslichef Gunilla 
Dencker Skog och näringslivschef Peter Wollin 

var för sig med kontrasignation av antingen: 

redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, ekonom Johan Andersson, ekonom Maida 
Becirovic eller ekonom Davorin Sokic. 

2. Kvittering och överlåtelse av till kommunen eller någon dess nämnd ställd check eller 
postremissväxel verkställs på motsvarande sätt. 

3. Kommunens firma ska i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och 
utmätning tecknas var för sig av: 

kommundirektör Michael Andersson, biträdande kommundirektör Camilla Lindhe och 
ekonomichef Linda Andersson. 

4. Kommunens firma ska i övriga frågor tecknas av: 

kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark och kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Anna Palm 

var för sig med kontrasignation av antingen: 

kommundirektör Michael Andersson, biträdande kommundirektör Camilla Lindhe, 
ekonomichef Linda Andersson eller kanslichef Gunilla Dencker Skog. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 158 tagit beslut angående firmatecknare. 
Förändringar bland medarbetare kräver nytt beslut angående firmatecknare för Höörs 
kommun, organisationsnummer 212000-1116. 

Beslutsunderlag 
1. Lista för underskrifter på firmatecknare dec2017-2018.docx 
2. Tjänsteskrivelsefirmatecknaredec2017-2018.docx 
3. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §158).doc 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §380).doc 
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Dnr KSF 2017/365 

§ 330 Nytt avtal om 
patientnämndsverksamhet mellan Region 
Skåne och kommunerna i Skåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Höörs kommun 
godkänns. 

2. Avtalet ska gälla från och med 2018-01-01. 

Ärendebeskrivning 
2006 tecknade Höörs kommun ett avtal med Region Skåne om att Region Skåne ska 
handlägga ärenden som rör den kommunala verksamheten enligt lagen (1998:1656) om 
patientnämnd. Region Skåne har sagt upp avtalet vilket har bekräftats av Höörs kommun. 
Region Skåne har utarbetat ett nytt avtal och anmodat Höörs kommun att teckna avtal om 
fortsatt uppdrag. Det nya avtalet beror på att en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- 
och sjukvården träder i kraft 2018-01-01 och då ersättningen föreslås höjas från 20 öre 
per kommuninvånare till 28 öre per kommuninvånare. Ersättningen ska indexuppräknas 
årligen. Tidigare avtal godkändes av kommunstyrelsen (KSF 2005/282, KS § 61). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat avtalet till socialnämnden som har 
rekommenderat kommunstyrelsen att godkänna avtalet. 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning av avgiften med 8 öre per kommuninvånare ger en ökad kostnad med cirka 
1 300 kr per år. Avgiften bedöms kunna hanteras inom beslutad budgetram. 

Beslutsunderlag 
1. SN § 185 2017 patientnämnd.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-09-25 (2017-09-25 KSAU §321) 
3. Uppsägning av nuvarande avtal och förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamhet 
mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.pdf 
4. Tjänsteskrivelsepatientnämnd20171107.docx.pdf 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §381).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/477 

§ 331 Renhållningstaxan 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Renhållningstaxan för 2018 antas. 

Ärendebeskrivning 
MERAB:s styrelse beslutade på sitt sammanträde 2017-09-21 om oförändrad 
renhållsningstaxa för 2018. 

Förslaget har skickats över till ägarkommunerna för antagande. Kommunfullmäktige 
fastställer renhållningstaxan varje år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige i Höör.pdf 
3. Renhållningstaxa för Eslöv Höör Hörby.pdf 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §382).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/443 

§ 332 Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö 2016 
(revidering) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö antas och börja gälla 
2018-01-01. 

2. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 
antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008 § 23, upphör därmed att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och 
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering. 

Kommunfullmäktigen beslutade 2016-11-30 § 142 att ärendet ska återremitteras med 
följande motivering: 

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att 
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel. 

Beslutsunderlaget har kompletterats av miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-14. 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet 2017-09-11 till miljö- och byggnadsnämnden 
för att svara på vilka särskilda skäl som motiverar de tillkomna inskränkningarna i § 5. 
denna paragraf framkom att ”Innan spridning sker av naturlig gödsel, avloppsslam eller 
annan orenlighet inom eller inom en zon av 300 meter från område med detaljplan, krävs 
anmälan till miljö- och byggnadsnämnden”. 

Miljö- och byggnadsnämnden har därefter beslutat att § 5 stryks då det i Höörs kommun 
inte förekommit några klagomål rörande gödselspridning i närheten av detaljplanelagt 
område. 

Beslutsmotivering 
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun 
meddela föreskrifter om spridning av gödsel, slam och annan orenlighet inom område 
med detaljplan eller intill sådant område om det behövs för att hindra att olägenheter för 
människors hälsa uppkommer. 

Inom Höörs kommun har inga ansökningar om spridning av gödsel i närheten av planlagt 
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område kommit in och inga klagomål har tagits emot angående luktstörningar. Miljö- och 
byggnadsnämnden kommer att handlägga eventuella luktstörningar i samband med 
gödselspridning som ”klagomål”. 

Beslutsunderlag 
1. TjänsteskrivelseLokalaföreskriftermiljöohälsa171106.docx (KLK:s tjänsteskrivelse) 
2. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 171106.docx (KLK:s 
förslag på lokala föreskrifter) 
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17 (2017-10-17 MBN §142).doc 
4. 15-0978-13-FÖRB Förslag beslut i MBN-miljöärenden (Tjänsteskrivelse MBM) 
5. 15-0978-13 Bilaga, (förslag till nya Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda 
människors hälsa och miljön. Av handlingen framgår ändringar och strykningar). 
6. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 
antagen 26 mars 2008. (Nu gällande regler) 
7. Beslut i Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 241. 
8. 2017-03-14 MBN § 32 hälsoskyddsföreskrifter. 
9. Kommunfullmäktige 2016-11-30 (2016-11-30 KF §142). 
10. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §96). 
11. Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Lisa Törnqvist, Revidering av Lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 2016-06-30. 
12. Yttrande från VA-GIS-nämnden, 2016-05-24 § 167. 
13.Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, 2016-04-25 § 59. 
14. Yttrande från Socialnämnden, 2016-05-26 § 92. 
15.  Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §384).doc 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2017/12 

§ 333 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Inga delegeringsbeslut har anmälts vid detta tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa 
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

  

  

Redovisning av Roberth Fribergs delegeringsbeslut för perioden , KSF 2017/11  

Redovisning av Joakim Ilmruds delegeringsbeslut för perioden  , KSF 2017/10 

Redovisning av Lars Nilssons delegeringsbeslut för perioden , KSF 2017/13 

Redovisning av Petra Geistrands delegeringsbeslut för perioden  , KSF 2017/182 

Redovisning av Gunilla Dencker Skogs delegeringsbeslut, KSF 2017/38 

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut för perioden   KSF 2017/9 

Redovisning av kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut,  KSF 2017/331 

  

  

_____ 
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Dnr KSF 2017/442 

§ 334 Anmälningar till KS au november och 
KS i december 2017 

  

Ärendebeskrivning 
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls enligt följande: 

1. Rönneå vattenråd, Protokoll från styrelsemöte 2017-09-22 (protokoll styrelsemöten 
Rönneåns vattenråd), KSF 2017/95: 

2. Rönneå vattenråd, Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2017-09-22 (Protokoll 
rönneåns vattenråd konstituerande styrelsemöte 2017-09-22.pdf), KSF 2017/95 

3. Kommundirektören, Nyhetsbrev oktober (Kommundirektörens nyhetsbrev oktober 
2017.doc), KSF 2017/9 

4. Klippan kommun, Information om Rönneå-projektet (Information om 
Rönneå_projektet.pdf), KSF 2017/485 

5. Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen har inget att erinra mot kommunfullmäktiges beslut 
- allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun (Meddelande från Länsstyrelsen 
Skåne angående anmälan av kommunfullmäktiges beslut att anta allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Höörs kommun.pdf), KSF 2016/164 

6. Länsstyrelsen Skåne, Beslut att inte överpröva beslut detaljplan Sjunnerup 2:9 m.fl. 
(Beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för Sjunnerup 2_9 m.fl. 
pdf), KSF 2016/219:93 

7. Länsstyrelsen Skåne, Beslut om bifall med villkor - Kameraövervakning Viscando 
Traffic System AB (Beslut på ansökan från Viscando Traffic Systems AB, om 
kameraövervakning, Länsstyrelsen Skåne (Dnr 211-23216-2017).pdf), KSF 2017/461:6 

8. MERAB, Anteckningar från Ägarmöte 2017-10-05 (Ägarmöte 171005 anteckningar.pdf), 
KSF 2017/102:9 

9. Trafikverket - Senaste nytt från En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudierna för 
sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås - Oktober 2017 (Nyhetsbrev 
Trafikverket.pdf), KSF 2015/184:97 

10. MERAB, Protokoll från 170921 (Protokoll från Mellanskånes Renhållnings AB 
170921.pdf), KSF 2017/102:11 

11-12. Revisorerna, Granskningsrapport av kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
(Missiv granskning av kultur- och fritidsverksamheten i Höörs kommun.pdf + 
Granskningsrapport kultur- och fritidsverksamheten i Höörs kommun 2017.pdf), KSF 
2017/520:1 

13-14. Revisorerna, Granskningsrapport upphandling och avtal i Höörs kommun (Missiv 
granskning av upphandling och avtal i Höörs kommun.pdf + Granskningsrapport 
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upphandling och avtal i Höörs kommun 2017.pdf), KSF 2017/519:1 

15-16. Kultur- och fritidsnämnden, Protokollsparagraf gällande Taxa för uthyrning av 
kommunala lokaler och anläggningar - revidering (Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-17 
(2017-10-17 KFN §183).doc + Reviderad taxa - KFN 2017-10-17.pdf), KSF 2017/514:1 

17. Barn- och utbildningsnämnden, Beslut - Maglehill: Nybyggnation grundskola med 
sporthall F-6 i västra/centrala Höör ( Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-23 (2017-10-
23 BUN §193).doc), KSF 2016/358:19 

18-19. Barn- och utbildningsnämnden, Beslut - Förskolestatistik oktober 2017 (Barn- och 
utbildningsnämnden 2017-10-23 (2017-10-23 BUN §193).doc) + (Förskoleåldern 2017 
(2).pdf) , KSF 2016/358:19 

20. Skånetrafiken, presentation från kommunträff 2017-10-26 i Hässleholm 
(kommunträff.pdf) 

21. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll från sammanträde 2017-11-20 (KS au 
justerad 2017-11-20.pdf), KSF 2017/88 

Beslutsunderlag 
Paragraf Anmälningar 2017-11-20.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2017/14 

§ 335 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS AU/KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Susanne Asserfors (S) deltar i seminarium ”Hur ser det ut med jämställdheten i er 
kommun?” En presentation av statistikfoldern; Kvinnor och Män i Skåne 2017. Måndagen 
den 4:e december, kl. 09.00-–11.00 i Malmö. 

Ingen anmälnings-/deltagaravgift utgår.  

2. Informationen om inkomna inbjudningar till kurser och konferenser i övrigt läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade 
inbjudningar till kurser och konferenser.” 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och timersättning vid deltagande i kurser och konferenser som 
kommunstyrelsen uppdragit dem att delta i. Detta gäller inte Stefan Lissmark (S) och 
Anna Palm (M) då de har fast arvode. Höörs kommun betalar då även resekostnader till 
och från kursen/konferensen, eventuella boendekostnader samt anmälningsavgifter. I 
beslutet redovisas vem som ska delta, vilken kurs/konferens det rör sig om, vem som 
arrangerar kursen/konferensen, när den äger rum, om det är heldag eller halvdag samt 
anmälningsavgiften. 

Beslutsunderlag 
1. Inscannade inbjudningar till kurser och konferenser KS au 2017-11-20.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §387).doc 
  
  
_____ 
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