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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/665

§ 37 MittSkåne Vatten - införande av egen
balansräkningsenhet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommundirektören ges i uppdrag att bereda ärendet och presentera förslag till
kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2017 och för att träda i kraft 2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren i samband med budgetprocessen har frågan om att tillskapa en
balansräkningsenhet för MittSkåne Vatten varit aktuell. Detta innebär i korthet att
MittSkåne Vatten ansvarar för en egen resultaträkning men även balansräkning. Det är av
största vikt att en särskiljning av avgiftskollektivets kostnader och intäkter samt tillgångar
och skulder görs från skattekollektivets dito, d.v.s. att de är hänförliga till rätt kollektiv. En
lösning på detta är ovanstående. Frågan är även aktuell med anledning av att pågående
och framtida investeringar är omfattande med miljontals kronor i utgifter.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/424

§ 44 Anhållan om extra anslag 2017 till
Överförmyndarverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen godkänner att 500 000 kr av kommunstyrelsens budget, ansvar 125,
verksamhet 1305 Förmyndarverksamhet, utbetalas till Överförmyndaren med 1/12 per
månad för täckande av kostnad för extra handläggare.

Ärendebeskrivning
I budgeten för 2017 har kommunfullmäktige tillskjutit kommunstyrelsen ytterligare 900 000
kr för överförmyndarverksamheten, ansvar 125, verksamhet 1305 Förmyndarverksamhet.
Överförmyndaren har begärt att få 500 000 kr utbetalt för täckande av kostnad för extra
handläggare på grund av ökad ärendemängd.

Beslutsunderlag
Anhållan om extra anslag 2017.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/72

§ 45 Överförmyndaren, ansökan om ett extra
arvode, verksamhetsåren 2017 och 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen godkänner att 44 800 kr av kommunstyrelsens budget, ansvar 125,
verksamhet 1305 Förmyndarverksamhet, utbetalas till Överförmyndaren med 1/12 per
månad i extra arvode.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 tillskjutit Kommunstyrelsen 900 000 kr för
överförmyndarverksamheten, ansvar 125, verksamhet 1305 Förmyndarverksamhet.
Överförmyndaren har begärt att få ett basbelopp i extra arvode på grund av den ökade
ärendemängden och medföljande ökade arbetsbörda.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked, fastigheten Bosjökloster 1:714
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna positivt planbesked för bostäder på fastigheten Bosjökloster 1:714.
Att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Att planarbetet ska ske med standardförfarande
Att planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
Att planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal
Att planarbetet bedöms kunna avslutas under 2018, förutsatt att plankostnadsavtal tecknas
inom 3 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Den nya fastighetsägaren önskar uppföra 6-9 villor i 1-1,5 plan på fastigheten Bosjökloster
1:714. Fastigheten ligger i direkt anslutning till villabebyggelsen på Lars Ols väg och gränsar
till Nybyvägen i söder. I öster finns en äldre bostadsfastighet.

o

Fastigheten är 8725 m2 och består av gårdsbyggnader till ett lantbruk samt öppen gräsmark.
Avsikten är att riva befintlig bebyggelse inklusive en bostad. Marken sluttar markant åt
sydost.
januari
2, 2017

SBS - Baskarta

Credits not available.

Figur 1. Bosjökloster 1:714 markerad med blå ellips.
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Planerings- och utvecklingsenheten

Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan och andra bestämmelser
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten berörs inte av strandskydd eller
andra bestämmelser.
Översiktsplan
I översiktsplanen (Plan för Ringsjöbandet, antagen 2016) ingår fastigheten i område markerat
som Befintlig tätbebyggelse. Det innebär att området är tänkt för bebyggelse och anläggningar
som hör till tätorten. Inga särskilda natur- eller kulturvärden är identifierade för fastigheten.
Kommunala program
Fastigheten ingår inte i Grönstrukturprogrammets inventering. I naturvårdsprogrammet ingår
fastigheten i ett stort område med värdefullt landskap som kallas Ringsjölandskapet. Ädellövskog, ekhagar och naturbetesmark är kärnvärdena i Ringsjölandskapet. Fastigheten bedöms
inte ha betydelse för upprätthållandet av Ringsjölandskapets naturvärden.
Kulturmiljöprogrammet är inte färdigt för denna del av kommunen. I det arbetsmaterial som
tagits fram har inte denna fastighet kommenterats. Fastigheten är inte inventerad i samband
med bevaringsplanen från 1985.
Arkeologi
Fastighetens nordligaste spets berörs av en fossil åker (se figur 3). Vid arkeologisk utredning
2003 genomfördes en inventering av större delen av fornlämningsområdet. Inom området
finns röjningsrösen och i sluttningen mot
nordost odlingsterrasser. De äldsta rösena
bedöms vara från järnålder. Områdets begränsning har justerats. Fornlämningsområdets begränsning åt NV är inte helt klarlagd. Vidare genomfördes vid utredningen
sökschaktsgrävning inför exploateringen
vid Lars Ols väg varvid de undre delarna av
3 röjningsrösen påträffades.
Risker och störningar
Planområdet ligger i direkt anslutning till
Nybyvägen som trafikeras av mindre än
1500 fordon/dygn varav ca 100 fordon är
lastbilar. Bullerstörningarna från vägen är
begränsade, men frågan bör följas i det
fortsatta planarbetet, särskilt om det blir
aktuellt att placera bostäder allra närmst
Nybyvägen.
Gator och trafik
Den befintliga gården har idag sin trafikangöring via Lars Ols väg (figur 4). Det är
möjligt att nyttja Lars Ols väg som anslutning för ytterligare bostäder. Det bedöms
däremot inte vara möjligt att skapa en
ny trafikanslutning till fastigheten Bosjökloster 1:714 direkt från Nybyvägen med
tanke på höjdskillnaderna. I det sydvästra

Figur 3. Fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets
webbtjänst Fornsök.
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Lars

Ols v
äg

B
A
Figur 4. Höjdkurvor med 1 m ekvidistans på ortofoto från 2010.

hörnet (A i figur 4) är höjdskillnaden upp till platån med den
befintliga gårdsmiljön 5-6 m. I det sydöstra hörnet (B i figuren) är höjdskillnaden 8-9 m. En ny anslutning skulle därför
bli för brant. Nybyvägens kurvor precis nedanför fastigheten
bidrar till att försvåra möjligheten att skapa en trafiksäker ny
anslutning.
Från det första tvärbenet av Lars Ols väg är däremot höjdskillnaderna små och det krävs inga större förändringar för
att använda denna anslutning till fler bostäder. Det krävs dock
en justering av den gällande detaljplanen för bostäder vid
Lars Ols väg. I den planen har nämligen bara en liten passage lämnats i det naturmarksstråk som löper längs kanten
av planområdet och säkerställer gångstigen. När fler bostäder
ansluts räcker inte denna smala passage, utan några meter
av gångstigen behöver tas i anspråk för lokalgata till de nya
bostäderna.
Berörd detaljplan vann laga kraft 10 november 2005 och genomförandetiden löpte ut fem år senare. Lars Ols väg har enskilt huvudmannaskap liksom andra lokalgator i närområdet.
Cykelväg finns längs Nybyvägen. Närmaste busshållplats finns
ca 100 m bort längs Nybyvägen. Gångstråk finns precis väster
om fastigheten och skapar tillgänglighet till Orupsbergets
strövområden.

Figur 5. Utsnitt ur gällande detaljplan för befintlig bostadsbebyggelse vid Lars Ols väg (Detaljplan
för del av Bosjökloster 1:129).
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Geoteknik
Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig morän.
Vatten och avlopp
Fastigheten ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp och eventuella nya bostäder
ska alltså anslutas till allmänna vattentjänster. Dagvatten ska hanteras enligt kommunens nya
dagvattenpolicy (antagande planeras under våren).
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet berör inte direkt några av de vattenförekomster som omfattas av vattendirektivet. Däremot kan avrinningen från området påverka Ringsjön. Dagvattenutredning enligt
dagvattenpolicyn får visa vilka åtgärder som behövs för att inte Ringsjöns vatten ska påverkas
negativt av en bostadsutbyggnad i området.
Kommersiell och offentlig service
Sätoftaskolan (F-9) och förskola finns 700 m österut. Det är drygt 3 km till märmaste dagligvaruhandel.
Analys av lämplig markanvändning
Fastigheten är inte uttryckligen utpekad som utbyggnadsområde i översiktsplanen, men ingår
i område markerat som Befintlig tätbebyggelse. För sådana områden säger översiktsplanen att
kompletteringar till befintlig miljö kan prövas när frågor uppstår. Fastigheten är belägen i östra
delen av Ringsjöbandet, där kommunen har bedömt att det är lämpligt med bostadsutbyggnad. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Fastigheten ligger i ett attraktivt område och en mindre komplettering av bebyggelsen kan bli
ett positivt tillskott till bostadsbeståndet. Kommunförvaltningen bedömer dock att höjdskillnaderna gör det svårtt att bygga 6-9 villor på stycketomter som ansökan anger. En exploatering med radhus eller liknande som placeras på den befintliga platån bedöms ge ett bättre
utnyttjande av fastigheten. Då minskas behovet av schaktning och det bedöms vara möjligt att
komma upp i det antal bostäder som ansökan gäller. Om fastigheten i stället ska exploateras
med stycketomter krävs omfattande schaktning och mark går åt till att ta upp höjdskillnader.
Det medför ett mindre antal bostäder och större ingrepp i miljön.
En förprojektering avseende höjdsättning och markanläggning behöver genomföras som ett
första led i planarbetet, och på så vis klarlägga förutsättningarna för att exploatera tomten.
Miljöaspekter (behovsbedömning)
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken
(MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Föreslagen exploatering bedöms få begränsad påveran på miljön förutsatt att dagvattenhanteringen sker på ett bra sätt. I övrigt berör planområdet inte några allmänna intressen utpekade
i översiktsplan eller andra kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är heller inte så
omfattande att den genererar stora trafikmängder. Mot den bakgrunden och med beaktande
av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande
miljöpåverkan och det behövs alltså inte någon miljöbedömning.
Planförfarande
Eftersom planuppdraget är förenligt med översiktsplanen, inte bedöms leda till betydande
miljöpåverkan och inte är av betydande intresse för allmänheten är det möjligt att tillämpa
standardförfarande.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum		

Diarienummer

2017-01-11

KSF 2016/614

Sida

5

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Planerings- och utvecklingsenheten

Avgift
Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa. Planarbetet bedöms vara en så kallad medelstor åtgärd och avgiften blir därför 13 440 kronor. Faktura översänds i samband med protokollsutdrag för planbeskedet.
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/614

§ 11 Ansökan om planbesked, Höör
Bosjökloster 1:714
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Positivt planbesked lämnas för bostäder på fastigheten Bosjökloster 1:714.
2. Genomförande av planförslaget kan inte 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 2018, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas inom 3 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Den nya fastighetsägaren önskar uppföra 6-9 villor i 1-1,5 plan på fastigheten
Bosjökloster 1:714. Fastigheten ligger i direkt anslutning till villabebyggelsen på Lars Ols
väg och gränsar till Nybyvägen i söder. I öster finns en äldre bostadsfastighet.
Fastigheten är 8725 m2 och består av gårdsbyggnader till ett lantbruk samt öppen
gräsmark. Avsikten är att riva befintlig bebyggelse inklusive en bostad. Marken sluttar
markant åt sydost.

Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse planuppdrag Västernäs.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Planuppdrag för upphävande av del av detaljplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela planuppdrag för upphävande av del av stadsplan för
västra delen av Höörs köping.
att planarbetet kan ske med standardförfarande
att planarbetet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
att planarbetet bekostas genom kommunens rambudget för detaljplanering.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har meddelat väghållare Tjuvaröd GA:1 SMF, att del 1 av väg 22410 inte är berättigad till statsbidrag eftersom vägen ligger inom kommunalt väghållningsområde. Berörd vägdel sträcker sig från Höörsån i sydväst fram till Ekenäsvägen som är kommunal gata (figur 1).
Banverket anlade i början av 1970-talet ny väg inom planlagt parkområde, till följd av att man
stängde en plankorsning över järnvägen. Marken där vägen ligger är privatägd. Stadsplanen
ändrades inte och avtal mellan Banverket och kommunen har inte hittats eller aldrig tecknats.
Väghållaren har kontaktat kommunen för hjälp med att agera mot Trafikverket i frågan om indraget vägbidrag. En förfrågan om kommunalt övertagande av berörd vägsträckning ställdes.
Sträckningen är belagd med asfalt men i behov av omläggning vilket innebär en betydande
kostnad. Även kostnader för drift skulle vid ett övertagande falla på kommunen.
Samhällsbyggnadssektor har kontaktat Trafikverket och resonerat om det märkliga förfarandet
KLK)
- Baskartaidag är desamma
att dra in bidraget nuPLAN
efter 40 (planavd.
års utbetalande&
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att förutsättningarna
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Figur 1. Berörd vägsträcka markerad med blå linje. Stängd järnvägskorsning markerad
1:2 000med röd oval.
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som när vägen anlades och vägbidrag började utbetalas. Trafikverket vidhåller att vägbidraget
kommer att dras in från 17-01-01. Genom ändring av plan så att vägsträckningen hamnar
utanför planlagt område torde vägföreningen, enligt Trafikverkets regelverk, vara berättigade
till bidrag och risken för att vägsträckan ska bli ett kommunalt ansvar undanröjs.

Förslag till beslutsmotivering
Planförhållanden
För området gäller stadsplan för Västra delen av Höörs köping, fastställd 1942 (figur 2). Planen täckte ursprungligen en stor del av Höörs tätort, men har under årens lopp ersatts med
nya detaljplaner och gäller idag för ungefär det område som utsnittet i figuren visar. Bostadsbebyggelsen längs Kvistgatan, Lindgatan och Algatan norr om järnvägen samt Flygarevägen
söder om järnvägen är utbyggda enligt stadsplanen, men det allra västligaste bostadsområdet
i planen är aldrig genomfört. Den vägsträcka som är bakgrund till begäran av planuppdrag är
anlagd huvudsakligen inom ”Allmän plats, park och plantering” i anslutning till det ej genomförda bostadsområdet (röd linje i figur 2). Längst i väster är marken planlagd för lantbruk.
Översiktsplanen innehåller ingen vägledning för att hantera de detaljerade frågor som planen
berör. I arbetet med ny översiktsplan har kommunen dock konstaterat att marken direkt väster
om järnvägen kan komma att behövas för utbyggnad av fler spår vid stambanan.
Bedömning
Det berörda markområdet för park och plantering fyller inget syfte eftersom de angränsande
markområdena för bostadsutbyggnad inte har genomförts. Vägen fram till Västernäs handelsträdgård är anlagd igenom parkområdet i strid med planen. Vägen är inte en del av vägnätet
till Höörs tätort, utan är en lokal anslutningsväg till en lantbruksfastighet.

Figur 2. Utsnitt ur stadsplan för Västra delen av Höörs köping. Planområdet som berörs är schematiskt
markerat med röd linje.
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Det finns idag inga skäl till att marken ska vara planlagd för något allmänt ändamål, och ännu
mindre skäl att den ska vara planlagd som park och plantering när den redan är ianspråkstagen för vägbyggnad. Det finns inte heller några argument för att upprätthålla planläggningen
för lantbruksändamål.
Idag finns inga tydliga förändringsanspråk för området och markägaren har inte visat intresse
av att bygga ut det angränsande markområdet för bostäder. Om det ändå blir aktuellt att
bygga bostäder i området är det därför sannolikt att planen behöver förändras i någon del.
Sådana förändringar bör dock ske utifrån en närmare analys av hur infrastrukturen bör se ut
om och när det byggs fler spår och kan alltså inte ske förrän Trafikverket kommit längre i sin
planering för att öka järnvägens kapacitet.
I dagsläget bedöms därför det rimligaste vara att upphäva den gällande stadsplanen i den del
som den berör aktuell vägsträcka, och att låta resten av planen fortsätta gälla (figur 2).
Inom 100 m från Höörsån inträder strandskydd automatiskt när marken inte längre är reglerad genom detaljplan. Eftersom berörd vägsträcka redan är anlagd och inte planeras få någon
ny utformning så har det ingen större praktistk betydelse. Den dag någon förändring behöver
ske får det prövas genom strandskyddsdispens.
Miljöaspekter (behovsbedömning)
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen planändring bedöms inte ha någon påveran på
miljön eftersom den inte innehåller någon prövning av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedömer kommunen att genomförandet av planändringen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och att det alltså inte behövs någon miljöbedömning.
Planförfarande
Planarbetet kan genomföras med standardförfarande eftersom
•

förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande

•

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

•

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Eftersom planuppdraget endast gäller upphävande av gällande plan behövs ingen granskning
efter samrådet (Plan- och bygglagen 5 kap 38 § b).
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/2

§ 12 Planuppdrag för upphävande av del av
detaljplan (vid Västernäs)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Meddela planuppdrag för upphävande av del av stadsplan för västra delen av Höörs
köping.
2. Planarbetet kan ske med standardförfarande.
3. Planarbetet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
4. Planarbetet bekostas genom kommunens rambudget för detaljplanering.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har meddelat väghållare Tjuvaröd GA:1 SMF, att del 1 av väg 22410 inte är
berättigad till statsbidrag eftersom vägen ligger inom kommunalt väghållningsområde.
Berörd vägdel sträcker sig från Höörsån i sydväst fram till Ekenäsvägen som är
kommunal gata.
Genom ändring av plan så att vägsträckningen hamnar utanför planlagt område torde
vägföreningen, enligt Trafikverkets regelverk, vara berättigade till bidrag och risken för att
vägsträckan ska bli ett kommunalt ansvar undanröjs.

Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse planuppdrag Västernäs.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Strukturplan för
MalmöLundregionen
Gemensam målbild 2035
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Vi arbetar tillsammans
för MalmöLundregionen
MalmöLundregionen är tillväxtmotor för Skåne, Greater
Copenhagen och Sverige. Vi befinner oss i en ungdomlig, småskalig storstadsregion som ligger nära och samtidigt utgör porten till
Europa. För att binda samman och stärka utvecklingen i regionen
krävs infrastruktursatsningar och utvecklad kollektivtrafik. En
hållbar utveckling och människors möjligheter till goda livsbetingelser ska genomsyra planeringen. Tillsammans verkar vi för stärkt
attraktionskraft och satsningar på forskning, näringslivsutveckling
och bostadsbyggande. Hållbar utveckling är frågor som sträcker
sig över kommungränserna och alla regionens delar har viktiga
roller för att driva utvecklingen.
MalmöLundregionen gör en strukturplan för att gemensamt ta
tag i regionens utmaningar och för att stärka en fortsatt positiv utveckling. För att stärka MalmöLundregionen som motorn
mitt i Nordeuropa, för att stärka en hållbar och sammankopplad storstadsregion och för att utveckla Sveriges bästa livsmiljö
måste vi samarbeta kring de frågor som tas upp i Strukturplan för
MalmöLundregionen - gemensam målbild 2035.

Kommunstyrelsens ordförande i
MalmöLundgregionens kommuner
Burlöv

Malmö

Eslöv

Staffanstorp

Höör

Svedala

Kävlinge
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Lomma

Vellinge
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Anders Berngarn
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Anders Almgren

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Christian Sonesson
Linda Allansson Wester
Torbjörn Karlsson
Carina Wutzler
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Strukturplan för
MalmöLundregionen

2035

Strategier
Motorn mitt
i Nordeuropa
• Stärk utvecklingskraften i tillväxtmotorn MalmöLundregionen
• Stärk tillgängligheten till andra
storstadsområden
• Utveckla och dra nytta av
MalmöLundregionen som en hållbar transit- och logistikregion

En hållbar och
sammankopplad
storstadsregion
• Utveckla MalmöLundregionen med
utgångspunkt i starka kollektivtrafikstråk
• Utveckla MalmöLundregionen i en
tät struktur beroende av platsens
förutsättningar
• Stärk MalmöLundregionen som en
cykelregion

Sveriges bästa
livsmiljö
• Planera för variation och mångfald
på bostads- och arbetsmarknaden
• Planera för attraktiva och levande
städer, orter och landsbygd
• Stärk och utveckla lokala och unika
miljöer som gör regionen attraktiv

År 2035 är MalmöLundregionen motorn
mitt i Nordeuropa, en hållbar och
sammankopplad storstadsregion
med Sveriges bästa livsmiljö
Goda förbindelser med omvärlden ger MalmöLundregionen möjlighet att
växa och skapar goda förutsättningar för näringsliv, forskning, utveckling och
turism. Regionen drar nytta av sin roll som hållbar transit- och logistikregion.
MalmöLundregionen har växt hållbart och vardagslivet fungerar smidigt i livets
alla skeden. Den flerkärniga strukturen är tätt sammankopplad med väl utbyggd
kollektivtrafik där tåg, bussar och gång- och cykelvägar ger goda och hållbara
resmöjligheter till såväl utbildning, arbete som fritidsaktiviteter. I Sveriges bästa
livsmiljö är bostadsmarknaden och arbetsmarknaden i balans. Här finns attraktiva
miljöer med storstadspuls, småstadsliv och lantliv inom nära räckhåll. De olika
platsernas karaktärer har bevarats och utvecklats för att inte förlora det som är
regionens styrka; en flerkärnig storstadsregion med starka kopplingar ut i världen.

Gemensamma ställningstaganden för
en positiv utveckling i MalmöLundregionen
Med Strukturplan för MalmöLundregionen som verktyg fokuserar arbetet på
strategiskt utvalda frågor. Integrationen med Köpenhamn ska öka genom
samarbete och utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik över Öresund.
Näringslivsutveckling som bidrar till hela regionens attraktivitet sker genom
gemensamt arbete för att attrahera huvudkontor, skapa goda pendlingsmöjligheter och bygga ett varierat bestånd av bostäder. Regionens entréer, hamnar, flygplatser och stationer för höghastighetståg ska utvecklas med smidiga kopplingar in
i regionen och ut i världen. Bebyggelseutveckling prioriteras till kollektivtrafiknära lägen längs befintliga och framtida nya starka kollektivtrafikstråk, med attraktiva miljöer. Det ska finnas tillräckligt många bostäder för dagens och morgondagens befolkning. Vi ska gemensamt verka för god tillgång till utbildningsmöjligheter och fler arbetstillfällen. Boende på landsbygden och i mindre orter ska kunna
ta del av utbudet i städer och större tätorter genom kollektivtrafik och cykel.

Vad är MalmöLundregionen?
MalmöLundregionen är ett samarbete
mellan kommunerna Burlöv, Eslöv,
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö,
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och
Vellinge i sydvästra Skåne. Samarbetet
tar sin utgångspunkt i gemensamma
strategiska frågor och behovet av
mellankommunal samverkan.

nernas översiktliga planering, men
även i dialogen med nationella och
regionala aktörer. Strukturplanen har
tagits fram i en gemensam process och
har antagits av samtliga kommuner i
MalmöLundregionen. Strukturplanen
utgörs av detta sammanfattande uppslag,
samt av ett mer omfattande dokument.

Om Strukturplan för
MalmöLundregionen
Strukturplan för MalmöLundregionen
är ett verktyg genom målbild, strategier, ställningstaganden och kartor
för att gemensamt ta tag i regionens
utmaningar och stärka en fortsatt
positiv utveckling. Strukturplanen
ska utgöra ett underlag för kommu-

MalmöLundregionen
Greater Copenhagen

HÄSSLEHOLM
ÅSTORP

KLIPPAN

PERSTORP
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Regional kärna En stad som 2035 harESLÖV
central betydelse för regionen ochLÖDDEKÖPINGE
dragkraft i sitt omland. Här
KÖPENHAMN
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor
LUND
branschbredd och en betydande
KÄVLINGE- inpendling.
FURULUND

HÖÖR

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland
annat näringsliv, service, handel och kultur.

SVALÖV

Nationell
kärna En stad med central betydelse för
LANDSKRONA
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här
HELSINGÖR
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor
ESLÖV
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger spridKÄVLINGEHELSINGBORG
ningseffekter
till övriga delar av regionen.FURULUND
HILLERØD

HÖÖR
PERSTORP

HÖRBY
Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik.
HÖRBY
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga
ortsstrukturen.

SVALÖV

HÖÖRAttraktiva
Mindre tätort Mindre tätort 2035.
boendemiljöer med viss service på orten. Viktiga
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Stad Stad 2035 med urban karaktär
och ett varierat
LOMMA
LANDSKRONA
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd
Landskapskaraktärer
COPENHAGEN AIRPORT
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel
och STAFFANSTORP
ARLÖV
HÖRBY
Låglänt
landskap Skanör-Falsterbo
strandäng,
SJÖBO
ESLÖV
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en variSöder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt
DRAGØR
LÖDDEKÖPINGE
MALMÖ
ation av både större och mindre städer. Högklassig
KÄVLINGE- Vombsjö-sänkan.
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större FURULUND
Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska
städerna finns lokal
kollektivtrafik.
LUND
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt
Större tätort Större tätort 2035 med
en bredd av
LÖDDEKÖPINGE
MALMÖ
AIRPORT
Sydskånska
skogsbeklädda backlandskapet.
KÖPENHAMN
SVEDALA
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplatLUND
SKURUP
Höglänt
landskap
Romeleåsen samt
ser.
Mycket
god
regional
tillgänglighet
genom
högLOMMA
Linderödsåsen.
klassig kollektivtrafik.VELLINGE
Viktiga för att bredda utbudet

Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport
ges goda utvecklingsmöjligheter.
Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter.
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.
Station för höghastighetståg Viktiga entréer till
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög
kvalitet.
Internationellt och nationellt viktiga stråk
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell
och regional betydelse. Stråken knyter samman
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik,
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall
även viktiga för godstransporter.
Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.
Schematisk dragning höghastighetståg
Viktig vattenled

LOMMA

YSTAD

UP

MALMÖ

Noder och stråk för kommunikation

Strukturbild MalmöLund
Inom ramen
för samarbetet
Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet
ARLÖV
ARLÖV mellan STAFFANSTORP
STAFFANSTORP
SJÖBO
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och
Staffanstorp.
Strukturbild MalmöLund kan ses som en
SJÖBO
DRAGØR
HÖLLVIKEN
MALMÖ
fördjupad bild av Strukturplan
för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom
TRELLEBORG
MalmöLund, bland annat i Hyllie,
Burlöv och Brunnshög.
COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ AIRPORT
SVEDALA
SKURUP
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Motorn mitt i Nordeuropa
MalmöLundregionen 2035
Tillsammans med Köpenhamn utgör MalmöLundregionen tillväxtmotorn
mitt i Nordeuropa. Alla delar av MalmöLundregionen bidrar till stark nationell och internationell attraktionskraft. Avstånden är korta och kopplingarna många. Det bidrar till att såväl näringsliv, forskning och utveckling samt
besökare väljer vår region. MalmöLundregionen är kunskapsintensiv och
det nära samarbetet mellan näringsliv, sjukhus och universitet är grogrund
för ledande forskning och utveckling av mötesplatser och innovationsmiljöer. Samtidigt ger de starka näringarna arbetstillfällen till såväl hög- som
lågutbildade. MalmöLundregionen är nära och samtidigt nästan utomlands.
Tack vare höghastighetståg och god tillgänglighet till regionens hamnar och
flygplatser finns resten av världen inom räckhåll. Smarta logistiklösningar
får hjulen att snurra i MalmöLundregionen.

MalmöLundregionen idag
MalmöLundregionen är Skånes tillväxtmotor och drivande för tillväxten i
Sverige. Den nationella och internationella attraktionskraften är stark. Här
finns mer än hälften av arbetstillfällena i Skåne. Inom ett par år står ESS
och MAX-lab, två världsunika materialforskningsanläggningar, klara att tas i
bruk. Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU, i Alnarp har tillsammans drygt 75 000 studenter och erbjuder forskningsmiljöer i världsklass. Malmö Airport och Copenhagen Airport är genom
ca 130 internationella linjer en avgörande faktor för näringslivet vid etableringsbeslut. MalmöLundregionen är en viktig länk i Scanmed-korridoren
och en gränsregion med stor utvecklingspotential. Kvarstående gränshinder
mellan Sverige och Danmark försvårar möjligheterna att utnyttja denna
potential. Kapacitetsbrist i infrastrukturen samt farligt gods och buller är
ytterligare utmaningar som behöver åtgärdas.

Så blir MalmöLundregionen motorn mitt i Nordeuropa
MalmöLundregionen arbetar gemensamt för att stärka integrationen med
Köpenhamnsregionen och minska gränshinder. Gemensamma satsningar
på attraktiva innovationsmiljöer och mötesplatser för olika näringar skapar goda förutsättningar för tillväxt i Malmö och Lund som ska bidra till
hela regionens tillväxt. Det är den samlade bilden av MalmöLundregionen
som gör miljöerna attraktiva ur ett nationellt och internationellt perspektiv och som gör hela MalmöLundregionen till en tillväxtmotor.
MalmöLundregionen arbetar gemensamt för att knyta till sig investeringar i
infrastruktur, näringslivsetableringar och bostadsbyggande som gynnar hela
regionen. Ett väl fungerande transportsystem är avgörande för näringslivet
och nödvändigt för effektiv och hållbar tillväxt i MalmöLundregionen. Hög
tillgänglighet till forskningsmiljöer, näringslivsetableringar och flygplatser
och höghastighetstågstationer kommer att vara en avgörande faktor för både
den regionala och nationella tillväxten. Ytterligare en viktig satsning är att
utnyttja den potential som ligger i att vara en transitregion och transportkorridor och minska de negativa effekterna som trängsel, buller, vibrationer
och olyckor.
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MalmöLundregionen i ett internationellt perspektiv
Ett starkt näringsliv

MalmöLundregionen i Nordeuropa

I MalmöLundregionen finns ett starkt näringsliv med huvudkontor,
kluster och innovativa entreprenörer. Nära 1,6 miljoner arbetstillfällen
finns inom 60 minuters pendlingstid. Starka näringar finns framför allt
inom IT och telekom, livsmedel, handel, logistik, turism, förpackningsindustri, life science och cleantech.

MalmöLundregionen ligger strategiskt i norra Europa och samspelar
och konkurrerar med andra storstadsregioner. I Östersjöregionen utgör
MalmöLundregionen en länk mellan Skandinavien och kontinenten
genom Öresundsbron och hamnar i Trelleborg och Malmö. Här sker
en omfattande trafik av både gods och personer. Malmö Airport och
Copenhagen Airport ger tillgänglighet till destinationer världen över.
Det pågår planering för höghastighetståg från Stockholm till Malmö och
vidare anslutning till det europeiska höghastighetsnätet.

OSLO
STOCKHOLM

GÖTEBORG

Bildkälla: Henning Larsen architects

KÖPENHAMN

MALMÖLUNDREGIONEN

HAMBURG
BERLIN

Inom ett par år står ESS och MAX-lab, två världsunika materialforskningsanläggningar, klara att tas i bruk.

Universitet i Greater Copenhagen

Bildkälla: Greater Copenhagen

Lunds universitet med nära 48 000 studenter är ett av de största lärosätena i Norden och Malmö högskola är Sveriges största högskola med
24 000 studenter. Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp studerar knappt 1000 studenter. I övriga Skåne och på den danska sidan finns
ytterligare åtta högre lärosäten.

Scanmed-korridoren

EU har definierat nio prioriterade kärnkorridorer som ska utvecklas
fram till 2030 och utgöra ryggrad i Europas transportsystem. Scanmedkorridoren, The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor,
är den längsta och länkar samman Norden och Medelhavet.
Längs Scanmed-korridoren pågår två av EU:s största infrastrukturprojekt: den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält mellan Danmark och
Tyskland (klar 2024) och Brennertunneln mellan Österrike och Italien
(klar 2025).
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2035

Strategier
Stärk utvecklingskraften i tillväxtmotorn
MalmöLundregionen
Det gör vi genom att:
• Stärka integrationen med Köpenhamn genom samarbete och utbyggnad av
infrastruktur och kollektivtrafik över Öresund.
• Skapa internationellt attraktiva miljöer och mötesplatser som gynnar
utveckling, innovation och sysselsättning.
• Planera för näringslivsutveckling som bidrar till hela regionens attraktivitet
genom gemensamt arbete för att attrahera huvudkontor, statliga verksamheter som ger jobb, skapa goda pendlingsmöjligheter och bygga ett varierat
bestånd av bostäder.
• Skapa goda förutsättningar för kulturinstitutioner, naturupplevelser och
andra besöksmål att utvecklas och växa hållbart.

Stärk tillgängligheten
till andra storstadsområden
Det gör vi genom att:
• Verka för höghastighetståg till Stockholm via Hässleholm med stationer i
Lund, Malmö och Copenhagen Airport/Köpenhamn H förutsatt att regional trafik inte nedprioriteras. Byggstart av höghastighetsbanan bör ske
söderifrån. Verka för vidare koppling med höghastighetståg mot Hamburg
respektive Göteborg och Oslo.
• Entréerna till MalmöLundregionen, höghastighetsstationerna Malmö
C och Lund C, hamnarna CMP i Malmö och Trelleborgs hamn samt flygplatserna Malmö Airport och Copenhagen Airport ska ges möjlighet att
utvecklas med goda förbindelser och smidiga kopplingar in i regionen och ut
i världen.

Attraktiva besöksmål

Alla delar av MalmöLundregionen bidrar
till den starka attraktionskraften och gör
MalmöLundregionen till en tillväxtmotor. För
besökaren finns många olika platser och miljöer
att välja mellan – allt från stränder och bokskog
till historiska stadskärnor och modern arkitektur. I vår region erbjuds bl.a. kyrkor, slott och
herresäten, djurparker samt vikinga-, häst- och
golfevenemang. Allt inramat av vårt vackra
landskap. Några viktiga besöksmål utanför de
stora städerna är Skånes djurpark och Falsterbo
strandbad.

Utveckla och dra nytta av MalmöLundregionen som hållbar transitoch logistikregion
Det gör vi genom att:
• Verka för att godstransport på vatten och järnväg prioriteras framför vägtransporter.
• Stödja utvecklingen av en samlad logistikverksamhet i strategiska lägen nära
hamnar.
• Arbeta för samsyn kring godstransporternas nuvarande och framtida flöde
genom MalmöLundregionen.
• Arbeta för att minska transittrafikens negativa konsekvenser genom mobility management, minimerade barriäreffekter, bulleråtgärder samt stödja
införandet av effektiva styrmedel.

10 EN HÅLLBAR OCH SAMMANKOPPLAD STORSTADSREGION

EN HÅLLBAR OCH SAMMANKOPPLAD STORSTADSREGION 11

En hållbar och sammankopplad storstadsregion
MalmöLundregionen 2035
Genom god planering och smarta investeringar i infrastruktur har MalmöLundregionen utvecklats till en region där vardagslivet fungerar smidigt.
Service, arbete och utbildning, såväl som kultur- och fritidsaktiviteter är inom
nära räckhåll. Den flerkärniga strukturen är tätt sammankopplad tack vare
väl utbyggd kollektivtrafik där tåg, bussar och gång- och cykelvägar ger goda
och hållbara resmöjligheter till såväl utbildning, arbete som fritidsaktiviteter.
Högklassiga kollektivtrafikförbindelser i starka kollektivtrafikstråk har minskat bilanvändandet, med mindre trängsel, minskat buller och bättre luft som
resultat. Detta bidrar inte bara till stora miljö- och hälsovinster, utan även
till att integrationen ökat och bostads- och arbetsmarknaderna är i balans.
Dessutom har förutsättningar skapats för ett starkt näringsliv och en hållbar
livsmedelsproduktion.

MalmöLundregionen idag
Det är helt avgörande för en välfungerande bostads- och arbetsmarknad att
pendlingsmöjligheter inom regionen och med övriga Öresundsregionen är
goda. MalmöLundregionen är idag en väl sammanknuten region med mycket
god kollektivtrafik och möjligheter till cykel- och bilpendling. Stora delar av
regionen nås inom en dryg halvtimme med kollektivtrafik/bil. I den flerkärniga strukturen finns en mängd olika miljöer och stationsnära stadsstrukturer
med god tillgänglighet och service. Det finns dock stora skillnader i tillgänglighet inom regionen och transportsystemet kännetecknas av kapacitetsproblem som på sikt riskerar att hämma den regionala och nationella tillväxten.
Dessutom är både ökade utsläpp och en höjd bullernivå stora problem att
handskas med. En stor utmaning framöver är att skapa täta strukturer som i
största möjliga mån bevarar högvärdig jordbruksmark, bidrar till minskat bilresande och stärker kollektivtrafikutnyttjande och cykling.

Så blir MalmöLundregionen en hållbar
och sammankopplad storstadsregion
När MalmöLundregionen växer är det viktigt att bygga vidare på de befintliga
och framtida starka kollektivtrafikstråken, att utveckla cykelvägnätet samt
att planera för goda kopplingar mellan trafikslagen ur ett ”hela-resan-perspektiv”. På lång sikt har bebyggelsestrukturen stor inverkan på hur resandet
sker och genom att förtäta strukturerna utifrån lokala förutsättningar skapas
förutsättningar för en hållbar utveckling. Detta innebär också ökad integration, ett starkare näringsliv genom ökad tillgänglighet till arbetsplatser och
förbättrad hälsa. MalmöLundregionen tar gemensam ställning för att planera
för täta strukturer och lokalisering av funktioner med utgångspunkt i orters
och stadsdelars läge, potentia och karaktär
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Högklassig regional kollektivtrafik

HELSINGÖR

HÄSSLEHOLM

KLIPPAN

ÅSTORP

PERSTORP

Långsiktig bild
bortom 2035
Högklassig kollektivtrafik ska utvecklas
i de regionalt viktiga stråken som binder
samman MalmöLundregionens städer
och orter. För många stråk är utvecklad
busstrafik en viktig satsning för att på sikt
utveckla spårburen trafik.

HELSINGBORG C

TJÖRNARP

HÖÖR

Järnväg med järnvägsstationer

STEHAG

LANDSKRONA

MARIEHOLM

HÖRBY

Metro/spårväg/lightrail

ESLÖV

DÖSJEBRO

HOFTERUP

KÄVLINGE

Buss

HURVA
ÖRTOFTA

FURULUND

LÖDDEKÖPINGE

GÅRDSTÅNGA

STÅNGBY

BJÄRRED

FLÄDIE

S SANDBY

LUND C
KÖPENHAMN H
LOMMA
ALNARP

ARLÖV
COPENHAGEN AIRPORT

HJÄRUP
DALBY

ÅKARP

BURLÖV

KYRKHEDDINGE

VEBERÖD

STAFFANSTORP

SJÖBO

MALMÖ C
KLÅGERUP

BARA

OXIE

MALMÖ AIRPORT

TYGELSJÖ

SVEDALA
HÖKÖPINGE

V INGELSTAD

SKURUP

VELLINGE

Ö GREVIE

YSTAD

SKANÖR/FALSTERBO

HÖLLVIKEN

SKEGRIE

TRELLEBORG C
BEDDINGESTRAND
SMYGEHAMN

Det här menar vi med:

Starka kollektivtrafikstråk

Trafikeras av tåg, spårvagn/metro, buss
eller superbuss och är stråk av regional
betydelse som knyter samman kollektivtrafiknoder. Här finns marknadsmässiga
förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning med stort resandeunderlag.
Här finns goda förutsättningar för fler
bostäder och arbetsplatser.
Högklassig kollektivtrafik i dessa stråk
ska borga för hållbar pendling i regionen.

Kollektivtrafiknod

Noder i de starka kollektivtrafikstråken.
Station för spårbunden trafik och/eller
hållplats för superbuss och buss.

Högklassig kollektivtrafik

Förutsätter hög turtäthet, attraktiv och
trygg miljö, god tillgång till pendlarparkering samt att fordonen är miljövänliga,
fräscha, bekväma och tystgående.
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Tät struktur beroende av
platsens förutsättningar

2035

Strategier
Utveckla MalmöLundregionen med
utgångspunkt i starka kollektivtrafikstråk
Det gör vi genom att:
• Prioritera bebyggelseutveckling till kollektivtrafiknära lägen längs befintliga och framtida nya starka kollektivtrafikstråk.
• Verka för en högklassig kollektivtrafik i dagens och framtidens starka
kollektivtrafikstråk.
• Samverka för att utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik ska gå i takt
med utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden.

Utveckla MalmöLundregionen i en
tät struktur beroende av platsens
förutsättningar
Det gör vi genom att:
• Planera för byggande av bostäder och arbetsplatser i första hand genom
förtätning.
• Prioritera för en utifrån förutsättningarna tät bebyggelseutveckling närmast kollektivtrafiknoderna.
• Undvika att bebygga högklassig jordbruksmark i lägen som saknar, eller är
utan förutsättningar för framtida god kollektivtrafik.

Stärk MalmöLundregionen
som en cykelregion
Det gör vi genom att:
• Arbeta för att utveckla ett regionalt supercykelnät anpassat för snabb
cykelpendling som når viktiga målpunkter i orterna.
• Planera för att binda samman orter med ett attraktivt cykelvägnät
med hög kvalitet.
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Sveriges bästa livsmiljö
MalmöLundregionen 2035
MalmöLundregionen är Sveriges bästa livsmiljö! Här har alla möjlighet att
finna bostad, utbildning och arbete. Samtidigt är det aldrig långt till upplevelser och rekreation – natur och kultur. Vardagslivet fungerar väl för såväl barn,
vuxna och äldre tack vare goda pendlingsmöjligheter och välfungerande service. Här är det möjligt att bo på en hästgård på Söderslätt, arbeta på universitetet i Lund och gå på operan i Köpenhamn på kvällen. Vår del av Skåne karaktäriseras av öppenhet och mångfald med en heterogen befolkning och möjlighet
till olika livsstilar och verksamheter. Regionen präglas av stora städer så väl
som många småskaliga orter med individuella karaktärer tätt sammanlänkade
tack vare smart kollektivtrafik. Alla delar bidrar till Sveriges bästa livsmiljö
och ger MalmöLundregionen en egen identitet som är lockande för många.

MalmöLundregionen idag
I MalmöLundregionen bor idag drygt hälften av Skånes befolkning på en
femtedel av Skånes yta. I kommunernas översiktsplaner finns ca 100 000 nya
bostäder planerade de närmaste tjugo åren. Geografin präglas av en flerkärnig ortsstruktur i kombination med öppet landskap och långa kuststräckor. Malmö och Lund genererar tillväxt som gagnar de omgivande orterna.
Samtidigt är de beroende av de attraktiva miljöer de olika orterna och landsbygden runtomkring erbjuder. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och många
nya satsningar är planerade. Befolkningstillväxten är stark, befolkningen ung
och den genomsnittliga utbildningsnivån hög. Allt fler arbetstillfällen och
ett ständigt stigande födelse- och flyttningsnetto bidrar till en positiv befolkningsutveckling. Många av regionens invånare är nya medborgare i Sverige
vilket stärker regionens arbetsföra befolkning och internationella karaktär.
Samtidigt finns det inom regionen sociala skillnader och segregation som har
sin grund i låg sysselsättningsgrad och förankring på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden.

Så blir MalmöLundregionen Sveriges bästa livsmiljö
MalmöLundregionen behöver bevara och utveckla de olika karaktärer som
tillsammans bildar vår gemensamma livsmiljö. Planeringen ska utgå från
människors behov i vardagslivet med kommande generationer i åtanke.
MalmöLundregionen tar gemensam ställning för att planera för en väl fungerande bostadsförsörjning i regionens alla delar. Bostadsbyggandet måste gå i
takt med befolkningsökningen. Befintliga, såväl som nybyggda bostäder, måste
finnas med olika lägen, storlekar och upplåtelseformer för att hushåll med
olika förutsättningar och livsstilar ska finna en lämplig bostad. Arbete och
utbildning för regionens invånare är grundförutsättningar för att regionen ska
fortsätta utvecklas och välfärden bevaras. Regionen ska präglas av social sammanhållning och tolerans. Därför behöver vi planera för levande stadsmiljöer
och mötesplatser med liv och rörelse som bidrar till möten, ökad trygghet och
integration. Därför behöver vi utveckla mångfalden av attraktiva miljöer och
målpunkter i den flerkärniga strukturen.
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Livsmiljöer
– städer, orter och
landsbygd 2035

HÄSSLEHOLM
ÅSTORP

ÅSTORP

KLIPPAN

KLIPPAN

HÄSSLEHOLM

PERSTORP

BJUV

PERSTORP

HELSINGÖR

BJUV
N RÖRUM

HELSINGBORG

Ortsstruktur

TJÖRNARP

Centrala mellanbygden

HILLERØD
HELSINGÖRStad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och
HØRSHOLM
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en LILLERØD
variÅSTORP
KLIPPAN
ation av både större och mindre städer. Högklassig BIRKERØD
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de störFARUM
HELSINGBORG BJUV
re städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort Större tätort 2035 med en bredd av VÆRLØSE
HÄSSLEHOLM
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsKLIPPAN
platser. Mycket god regional tillgänglighet genom
SMØRUMPERSTORP
NEDRE
högklassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda
HELSINGBORG
utbudet i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter att bredda bostadsutbudet samt utbudet
inom bland annat näringsliv, service, handel och
TAASTRUP
kultur.

HELSINGÖR

OLM

BILLINGE

SVALÖV

Mindre tätort i starka kollektiv-trafikstråk
LANDSKRONA
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort
LANDSKRONA
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik.
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga
HÖÖR
ortsstrukturen.

LJUNGSTORPJÄGERSBO
STEHAG

PERSTORP

MARIEHOLM

HOFTERUP

LOMMA

ÖRTOFTAVÄGGARP

FLYINGE

FLÄDIE

BJÄRRED

KÖPENHAMN

REVINGEBY

S SANDBY

LUND

LOMMA

TORNA-HÄLLESTAD

HJÄRUP

ALNARP

DALBY

ÅKARP

ARLÖV

HÖÖR
DRAGØR

V. KLAGSTORP

TYGELSJÖ

SJÖDIKEN

HÖRBY

Sydskånska skogsbeklädda
backlandskapet

ARRIE

SVEDALA

GESSIE VILLASTAD
HÖKÖPINGE

SKURUP

V INGELSTAD

VELLINGE

Ö GREVIE

KÄVLINGESkanör-Falsterbo
FURULUND

Sydskånska
backlandskapet
ALSTAD
ANDERSLÖV

strandäng

RÄNGS
SAND

SKANÖR/FALSTERBO

YSTAD
V. TOMMARP

SKEGRIE

Söderslätt

HÖLLVIKEN

KLAGSTORP

TRELLEBORG
BEDDINGESTRAND

LÖDDEKÖPINGE

SMYGEHAMN

STAFFANSTORP

LUND

SJÖBO

Backlandskap Södra mellanbygden och
Sydskånska backlandskapet är odlade backMALMÖ
AIRPORT med böljande kontur och varierad
landskap
markanvändning
– mellanstora åkrar, gräs- och
SKURUP
ARLÖV
STAFFANSTORP
skogsmark. Påverkan
av bebyggelse och
infrastruktur är begränsad. Detsamma gäller Centrala
YSTAD
mellanbygden och det Sydskånska skogsbeklädda
backlandskapet som har en lantlig karaktär. Till
större delen är det blandskog, med fickor av åker
och betesmark liksom rikligt med vattendrag.

LOMMA
SVEDALA

SJÖBO
GENARP

HOLMEJA

OXIE

HÖRBY SKUMPARP

ESLÖV

VEBERÖD

STAFFANSTORP
pet
dska
cklan
KLÅGERUP
a ba
ånsk
Sydsk
BARA

MALMÖ

S. KLAGSHAMN

Vombsjösänkan

KYRKHEDDINGE

BUNKEFLOSTRAND

Låglänt landskap
Skanör-Falsterbo strandäng
KÖPENHAMN
COPENHAGEN AIRPORT
är en
kustslätt som är flack eller består av böljanARLÖV
de dyner. Sandjordarna är ofta bevuxna med tall,
DRAGØR
LUND
MALMÖ Söderslätt och Lund och
hed eller gräsvegetation.
Helsingborgslätten består av storskaliga åkrar med
olika grödor som tycks flyta runt de mindre landskapselementen som bebyggelse, lundar, holmar
ARLÖV
ochSTAFFANSTORP
alléer. Dessa bidrar till identitet och orientering.
SJÖBO
COPENHAGEN
AIRPORT som bryts
Landskapet präglas
av långa siktlinjer
av många landsbygdskyrkor och vindkraftverk.
VELLINGE
Vombsjösänkan är ett låglänt dallandskap med ett
flertal vattendrag och våtmarker. Marktäcket utgörs
DRAGØR
MALMÖ
av en mosaik av åkerbruk, gräsmark, barr- och lövMALMÖ AIRPORT
skog.
Här
finns
endast
begränsad
bebyggelse
som
SVEDALA
HÖLLVIKEN
SKURUP
förstärker den ensliga karaktären.

HÖÖR

HARLÖSA

Romeleåsen

SVALÖV

ESLÖV

LÖBERÖD

GÅRDSTÅNGA

STÅNGBY

LÖDDEKÖPINGE

KURLAND

NGE

Södra mellanbygden
HURVA

L. HARRIE

KÄVLINGEFURULUND

BARSEBÄCKSHAMN

HÖRBY

LOMMA

Lund och Helsingborgslätten

V. KARABY

BARSEBÄCK

LUND

Landskapskaraktärer

HÖRBY

KUNGSHULT

ESLÖV
DÖSJEBRO

KÄVLINGE-

KÄVLINGEFURULUND

SÄTOFTA

ORMANÄSSTANSTORP

LANDSKRONA

FURULUND
Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva
boendemiljöer med viss service på orten. Viktiga i
den finmaskiga flerkärniga
ortsstrukturen.
LÖDDEKÖPINGE
KÖPENHAMN
ESLÖV

HÖÖR

HÄSSLEHOLM

SVALÖV

SHOLM

Linderödsåsen
STOCKAMÖLLAN

SVALÖV

Höglänt landskap Romeleåsens brukade
åslandskap med sin mosaik av blandat jordbruk, lövskog och barrskog och enbart enstaka
hus eller mindre, linjära bosättningar är ett
viktigt landmärke och skapar distinkt bakgrund till det omgivande låglänta landskapet.
Detsamma gäller Linderödsåsen med sitt
skogsklädda åslandskap och enbart enstaka
inslag av åker och betesmark och sparsamt
med bebyggelse.

SJÖBO

TRELLEBORG

YSTAD

MALMÖ AIRPORT
SVEDALA
SKURUP

TRELLEBORG

VELLINGE
YSTAD

HÖLLVIKEN
TRELLEBORG
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2035

Strategier
Planera för variation och mångfald
på bostads- och arbetsmarknaden
Det gör vi genom att:
• Planera för att det finns tillräckligt många bostäder för dagens och morgondagens befolkning.
• Arbeta för variation i bostadsbyggandet så att bostäder finns för livets
olika skeden.
• Ytterligare stärka tillgängligheten inom MalmöLundregionen och övriga
Öresundsregionen, Skåne och Sverige så att näringslivet stärks och fler
människor får tillgång till utbildningsmöjligheter och en större arbetsmarknad.

Planera för attraktiva och levande städer,
orter och landsbygd
Det gör vi genom att:
• Utgå från människors behov i vardagslivet och skapa förutsättningar för
aktiviteter och mötesplatser genom att samla målpunkter och service till
miljöer där människor rör sig.
• Tillgängliggöra/skapa förutsättningar för utveckling av målpunkter för
natur, kultur och rekreation i mindre orter och på landsbygden.
• Boende på landsbygden och i mindre orter ska kunna ta del av utbudet i
städer och större tätorter genom kollektivtrafik och cykel.

Stärk och utveckla lokala och unika
miljöer som gör regionen attraktiv
Det gör vi genom att:
• Olika karaktärer, som tillsammans bildar vår gemensamma livsmiljö för
boende, arbete och rekreation ska bevaras, utvecklas och stärkas.
• Värna de olika landskapstyper som är karakteristiska för
MalmöLundregionen.
• Gemensamt arbeta för en samsyn om lokalisering av viktiga regionala
funktioner för att de ska bidra till regionens utveckling på bästa sätt.

HÄSSLEHOLM
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HELSINGBORG

LANDSKRONA

Viktiga kommunikationsstråk i MalmöLundregionen
– behov fram till 2035

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

Huvudstråket
I huvudstråket samsas internationell, nationell och regional person- och godstrafik. I
nuläget finns kapacitetsbrist, vilket skapar målkonflikter. Här behövs investeringar för att
öka kapaciteten och stärka kopplingen mot Danmark, Tyskland, Stockholm samt övriga
Sverige. Samtidigt behöver den regionala trafiken få utrymme att utvecklas.
Behov fram till 2035
• Höghastighetsjärnväg stärker den nationella kopplingen.
• Satsningar på Södra stambanan stärker den regionala trafiken.
• Metro Malmö-Köpenhamn frigör kapacitet till Öresundsbron.
• Kapacitetsförstärkningar vid landförbindelserna till Öresundsbron.
• För maximal utväxling behövs även satsningar utanför MalmöLundregionen, t.ex. en
HH-förbindelse och investeringar i Copenhagen Airport.
• För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra tillgängligheten på
väg E22 behövs satsningar på kollektivtrafiken samt ombyggnader.
Västkuststråket
I västkuststråket samsas internationell, nationell och regional person- och godstrafik. I
nuläget finns flaskhalsar, bullerproblematik och kapacitetsbrist på flera sträckor. Här
behövs bra lösningar som hanterar målkonflikter, samtidigt som investeringar är nödvändiga för att stärka MalmöLundregionens koppling mot nordvästra Skåne, Halland,
Göteborg och i förlängningen Oslo.
Behov fram till 2035
• Kapacitetsförstärkningar på Västkustbanan för stärkt koppling mot Göteborg-Oslo.
• Införande av persontrafik och nya stationer på Lommabanan innebär betydligt högre
turtäthet och kollektivtrafikkapacitet för ett flertal tätorter längs Västkuststråket.
För en stärkt regional pendling behövs ytterligare utveckling av Lommabanan/
Malmöpendeln.
• För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra tillgängligheten på
väg E6 behövs satsningar på kollektivtrafiken samt ombyggnader.
Sydvästra stråket
Trelleborgsbanan och E6:an är viktiga för godsets flöde genom MalmöLundregionen, samt
har en avgörande betydelse för arbetspendling i Skånes sydvästra hörn. Investeringar är
nödvändiga för att tillvarata potentialen, samt minska målkonflikter och tillgodose kapacitetsbehov.
Behov fram till 2035
• En mer kapacitetsstark Trelleborgsbana och omledning av den tunga vägtrafiken
utvecklar staden Trelleborg och dess hamnfunktion.
• För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra tillgängligheten på
väg E6 behövs satsningar på kollektivtrafiken samt ombyggnader.
• Superbuss Malmö-Näset för att öka tillgängligheten i stråket. På sikt spårburet.
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HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

Österlenstråket
Österlenstråket binder samman västra och östra Skåne. Ett av MalmöLundregionens pendlingsintensivaste stråk på väg löper in mot Malmö och Lund från orter som Staffanstorp,
Dalby, Veberöd och Sjöbo. Investeringar ger gynnsamma kedjeeffekter både för de stora
samt de mindre tätorterna.
Behov fram till 2035
• I ett första skede utvecklas superbusstrafik i Österlenstråket för att stärka pendlingen
mellan sydöstra Skåne och MalmöLundregionen.
• I ett senare skede finns möjlighet att utveckla trafikeringen till spårburen längs
Simrishamnsbanan.

Ystadstråket
Ystadstråket är MalmöLund-regionens koppling mot sydöstra Skåne. I nuläget finns kapacitets- och tillgänglighetsproblem som behöver åtgärdas för att skapa både tillväxt och ett
mer hållbart resande.
Behov fram till 2035

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

LANDSKRONA

• Kollektivtrafikförsörjningen till/från Malmö Airport behöver stärkas.
• En stärkt Ystadbana, i ett första steg med dubbelspår till Svedala och nya mötesspår längre österut, innebär betydligt ökad kapacitet för kollektivtrafik och gods.
• För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra tillgängligheten på väg E65 behövs satsningar på kollektivtrafiken samt ombyggnader.

Spårbunden stadstrafik
I MalmöLundregionens största tätorter behöver stadstrafiken utvecklas för att klara av
förtätning och binda samman regionala, nationella och internationella stråk.
Behov fram till 2035
• Spårväg Lund C – Brunnshög stärker kollektivtrafikförsörjningen till några av Skånes
största arbetsplatser samt de nya forskningsanläggningarna.
• Spårväg i Malmö, samt persontrafik på kontinentalbanan i Malmö ger högre kapacitet
för kollektivtrafiken i Malmö, samt förbättrar den regionala trafiken med nya målpunkter och ökad kapacitet.
• Metro Malmö-Köpenhamn stärker kopplingen med Köpenhamn.

Godstrafik
MalmöLundregionen är en transitregion med stora flöden av gods. Det finns målkonflikter
mellan lokala, regionala och nationella mål kopplat till de många funktioner som infrastrukturen i regionen ska uppfylla. Det kan exempelvis gälla logistik, kapacitet, buller och
barriäreffekter.

KÖPENHAMN
LUND

COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ

MALMÖ AIRPORT

YSTAD

TRELLEBORG

Godstrafiken har endast behandlats på ett övergripande plan inom Strukturplan för
MalmöLundregionen. Frågor som behöver hanteras vidare är t ex, godstrafiken på järnvägarna, på europavägarna och på viktiga regionala vägar som väg 23 och väg 108 samt
godshantering i regionens hamnar. Det finns en oenighet i frågan om ett eventuellt yttre
godsspår.
För att möjliggöra mer hållbara transporter behövs en större samsyn mellan kommunerna och samverkan med andra aktörer inom godssektorn.
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Om Strukturplan för MalmöLundregionen
Varför en strukturplan?

Gemensam process

MalmöLundregionen har stor potential och goda förutsättningar att fortsätta utvecklas till en hållbar region med goda
livsbetingelser för alla. Men det finns utmaningar som måste
hanteras gemensamt av kommunerna för att utvecklingen
ska gå i rätt riktning. Strukturplanens ska samla de elva kommunernas krafter och idéer i en gemensam framtidsbild som
ger stöd i prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering
och infrastruktur. Tillsammans ska kommunerna arbeta för
att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar region
som är attraktiv och enkel att leva och verka i.

Strukturplanen har tagits fram i en gemensam process med
MalmöLundregionens elva kommuner. MalmöLundregionens
styrelse (kommunstyrelsernas ordförande samt oppositionsföreträdare från varje kommun) beslutade 2012 om
Handlingsprogram för MalmöLundregionen som anger att
samarbetet ska fokusera på strategiska frågor med ett tydligt
gemensamt intresse. En grupp med representanter från översiktplanearbetet i samtliga kommuner fick 2014 i uppdrag att
ta fram en strukturplan för MalmöLundregionen. En särskild
arbetsgrupp bestående av permanenta representanter från
Malmö och Lund, en koordinator på halvtid samt medlemmar
från övriga kommuner enligt ett roterande schema har i dialog med Översiktsplanegruppen tagit fram strukturplanen.
MalmöLundregionens kommundirektörsgrupp har varit styrgrupp för arbetet.

Strukturplanen utgör ett stöd till MalmöLundregionens
kommuner på två sätt:
Samlad röst utåt. Strukturplanen behandlar gemensamma och
övergripande projekt som är viktiga för regionens utveckling
och har betydelse på nationell och internationell nivå.
Samsyn internt. Genom att utgå från kommunernas unika
roller, behov och utvecklingskraft och sätta detta i ett sammanhang ger strukturplanen stöd i översiktliga planering,
mellankommunala frågor och övergripande strategiska frågor
i kommunerna.

Vilka vänder sig strukturplanen till?
Strukturplanen vänder sig till kommunernas egna beslutsfattare och planerare, men utgör även ett viktigt underlag för
statliga och regionala myndigheter som planerar för och ger
stöd till regionen. Strukturplanen ska användas i respektive
kommuns översiktplan samt vid gemensamma yttranden och
insatser i regionala och nationella frågor.
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Planering på flera nivåer
Kommunernas planering för utveckling av mark- och
vattenområden ska redovisas i en aktuell översiktplan
där ett mellankommunalt och regionalt perspektiv ingår.
Strukturplanen utgår från kommunernas översiktsplanering och tidigare arbete kring översiktsplanering inom SSSV
(Samverkan Skåne Sydväst, numera MalmöLundregionen).
Strukturplanen bygger även vidare på tidigare struktur som
arbetades fram i Strukturbild för MalmöLund, men vidgar
perspektivet ytterligare och utgör bryggan mellan kommunernas planering och den regionala utvecklingsstrategin för
Skåne med gemensam målbild, Det öppna Skåne 2030 och
Strukturbild för Skåne.
Strukturplanen tar också sin utgångspunkt i regional och
nationell infrastrukturplanering, men ska samtidigt utgöra
ett underlag och inspel till framtida regional och nationell
planering.

Förslag till
strukturplan
2014–

Rådslag
feb 2016

Ur Strukturbild för MalmöLund
De gula områdena markerar ett koppel av regionala noder i stråket mellan Brunnshög och Hyllie.

Revidering
maj 2016

Remiss

Bearbeting
okt 2016

Antagande
dec 2016

Kort om MalmöLundregionen idag
I MalmöLundregionen bor 680 000 invånare. Det är
drygt hälften av Skånes invånare, och motsvarar 70 % av
Storgöteborgs och 30 % av Storstockholms befolkning.
Två tredjedelar av regionens befolkning bor i de två kommunerna Malmö och Lund och 40 % är under 30 år
Sedan 1994 har befolkningen ökat med 25 % ( jämfört
med 10 % i genomsnitt för riket som helhet) och 2020
väntas befolkningen i MalmöLundregionen vara 796 000
invånare.
Arbetsmarknad
Det finns cirka 305 000 arbetstillfällen i MalmöLundregionen. Inom 60 minuters pendlingstid finns
1, 6 miljoner arbetstillfällen. Starka näringar inom
MalmöLundregionen finns framför allt inom IT och telekom, livsmedel, handel, logistik, turism, förpackningsindustri, life science och cleantech.

Utbildning
Nära en tredjedel av befolkningen har eftergymnasial utbildning
(jämfört med en fjärdedel i Sverige). Här finns Lunds universitet
med 48 000, Malmö Högskola med 24 000 studenter och Alnarp
med 1 000 studenter och World Maritime University, WMU, med
200 studenter, samt ett flertal folkhögskolor.
Bostäder
Här finns cirka 300 000 bostäder vilket är drygt hälften av
Skånes bostäder. 2014 påbörjades 64 % av bostäderna i Skåne
i MalmöLundregionen och 8 % av de påbörjade bostäderna i
Sverige.
MalmöLundregionens landarea är 2 330 km2
Det är 20 % av Skånes yta. Flygplatser som servar regionen är
Copenhagen Airport och Malmö Airport. I regionen finns två
stora hamnar; Copenhagen-Malmö Port och Trelleborgs hamn.

Projektorganisation
Uppdragsgivare
MalmöLundregionens styrelse
Styrgrupp
Kommundirektörsgruppen MalmöLundregionen
Arbetsgrupp
Burlöv: Fanny Jakobsson, Gertrud Richter, Kerstin
Torseke Hulthén Eslöv: Torsten Helander
Höör: Karin Kallioniemi Kävlinge: Fredric Palm,
Jesper Bergnordh, Johanna Kaaman
Lomma: Anders Nyquist, Sofie Helgesson

Lund: Johan Lindström, Cecilia Hansson,
Christian Rydén, Malmö stad: Hanna Björklund,
Johan Emanuelson, Magnus Fahl, Malena
Möller MalmöLundregionen: Mathias Nilsen,
Staffanstorp: Sofia Tjernström, Thomas Lexén
Svedala: Lena Gerdtsson Trelleborg:, Ann-Katrin
Sandelius, Vellinge: Karin Gullberg, Rickard
Persson
Projektledning
Hanna Björklund, Malmö, Johan Lindström, Lund,
Sofia Tjernström (koordinator).

Kartor
Johan Lindström
Grafisk form
Cajsa Fredlund, Fikon Design
Illustration framsida
Gisele Paiva Nilsson
Övrigt bildmaterial
Johan Wessman (sid 6), samt respektive kommuner
om annat ej anges.

MalmöLundregionen
MalmöLundregionen är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma,
Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge i sydvästra Skåne. Samarbetet utgör en
arena för samverkan mellan kommunerna kring strategiska utvecklingsfrågor och praktiska samverkansfrågor. Det handlar om att stärka MalmöLundregionens roll som regional aktör och arbeta för att
MalmöLundregionens intressen tillvaratas i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Strukturplan för MalmöLundregionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta strukturplan för
MalmöLundregionen.

Ärendebeskrivning
Kommunerna i MalmöLundregionen har tagit fram en gemensam strukturplan. Den är ett
verktyg genom målbild, strategier, ställningstaganden och kartor för att gemensamt ta tag
i regionens utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling. Strukturplanen ska utgöra
ett underlag för kommunernas översiktliga planering, men även i dialogen med nationella
och regionala aktörer. Strukturplanen har tagits fram i en gemensam process och var på
remiss under sommaren 2016. Under hösten har den bearbetats utifrån synpunkter som
kom in godkändes sedan i december av MalmöLundregionens styrelse. Kommunalrådet
och medkommunalrådet är Höörs kommuns representanter i styrelsen.
Kommunstyrelsen i Höörs kommun yttrade under remissen:


Att föreslå en komplettering på sidan 4 i avsnittet om ”Huvudstråket” enligt
följande: En ny punkt - ”Ombyggd väg 23 så att den tunga trafiken inte går genom
Ringsjösundet”.



Att i övrigt godkänna förslag till Strukturplan för Malmö/Lundregionen - en
gemensam målbild 2035.

Synpunkten har tillgodosetts genom att ett nytt avsnitt om godstrafik har införts i
dokumentet, där bland annat väg 23 omnämns.
Förslag till beslutsmotivering
Strukturplanen utgör ett stöd till MalmöLundregionens kommuner på två sätt:
1. Samlad röst utåt. Strukturplanen behandlar gemensamma och övergripande
projekt som är viktiga för regionens utveckling och har betydelse på nationell och
internationell nivå.
2. Samsyn internt. Genom att utgå från kommunernas unika roller, behov och
utvecklingskraft och sätta detta i ett sammanhang ger strukturplanen stöd i
översiktliga planering, mellankommunala frågor och övergripande strategiska
frågor i kommunerna.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Strukturplanen är en viktig del i Höörs kommuns arbete med ny översiktsplan och ger en
bra bild av kommunens regionala sammanhang.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se

Beslutsunderlag
Strukturplan

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-30

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/466

§ 10 Antagande av Strukturplan för
MalmöLundregionen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Strukturplan för Malmö/Lundregionen antas.

Ärendebeskrivning
Kommunerna i MalmöLundregionen har tagit fram en gemensam strukturplan. Den är ett
verktyg genom målbild, strategier, ställningstaganden och kartor för att gemensamt ta tag
i regionens utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling. Strukturplanen ska utgöra
ett underlag för kommunernas översiktliga planering, men även i dialogen med nationella
och regionala aktörer. Strukturplanen har tagits fram i en gemensam process och var på
remiss under sommaren 2016. Under hösten har den bearbetats utifrån synpunkter som
kom in godkändes sedan i december av MalmöLundregionens styrelse. Kommunalrådet
och medkommunalrådet är Höörs kommuns representanter i styrelsen.
Kommunstyrelsen i Höörs kommun yttrade under remissen:
Att föreslå en komplettering på sidan 4 i avsnittet om ”Huvudstråket” enligt följande: En ny
punkt - ”Ombyggd väg 23 så att den tunga trafiken inte går genom Ringsjösundet”.Att i
övrigt godkänna förslag till Strukturplan för Malmö/Lundregionen - en gemensam målbild
2035.
Synpunkten har tillgodosetts genom att ett nytt avsnitt om godstrafik har införts i
dokumentet, där bland annat väg 23 omnämns.

Beslutsunderlag
1. Strukturplan MalmöLundregionen 20161223low.pdf
2. Tjänsteskrivelse antagande.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Höörssån vid Höörs
H
mö
ölla

Förslag: Utökning till 300 metter på sydvvästra sidan
n ån
Motivering friluftslivv:
ökt och myckket tätortsnä
ära strövomrråde
‐ Välbesö
‐ Många intressanta kulturhistoriska spår ochh lämningar, främst efterr stenbrytninng
mningsområd
de)
(fornläm
‐ Regionalt betydelseefullt grönt stråk
s
(Höörsåån)
Motivering växter och djur:
‐ Sumpskkog och igen
nväxande slåtttermarker läängs ån
Underlaggsmaterial:
‐ Naturvårdsprogram
m (Höörs kom
mmun 2012)
‐ Översikktsplan (Höörs kommun 2012)
‐ Gröntru
ukturprogram
m för Höörs tätort (Höörrs kommun 2007)
2
‐ Grönstruktur i Skån
ne – strategie
er för en utvvecklad grön struktur (Reg. Skåne 20112)
änsstyrelsen 1993)
‐ Närmare till natureen i Skåne (Lä
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Upphävande av strandskydd för Malakiten 1-7
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Redogörelse för ärendet
Nästan hela den nya detaljplanen för bostäder vid Stenskogen 2:2 och 2:3 överlappar
strandskyddsområde (se bifogad karta). Strandskyddet innebär förbud mot bebyggelse och måste
upphävas för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Bakgrund
Normalt hanteras konflikter mellan utbyggnad och bevarandeintressen under framtagandet av
detaljplanen. Kommunen har under planprocessen ansvar för att göra en prövning av lämplig
markanvändning och länsstyrelsen har ansvar för att yttra sig om bland annat strandskydd i samband
med samråd och granskning.
Ett av skälen till att ingen har reagerat under framtagandet av detaljplanen är att processen med att
besluta om utökat strandskydd pågick samtidigt med processen för att ta fram den nya detaljplanen.
Varken länsstyrelsen eller Höörs kommun har reagerat över att det fanns en konflikt mellan innehållet
i de två processerna. Länsstyrelsen beslutade om att strandskydda området den 27 april 2015 och
kommunfullmäktige i Höör antog planen två dagar senare, den 29 april 2015. Länsstyrelsens beslut
om utökat strandskydd inkom till Höörs kommun 6 maj 2015.
Kommunens förslag avseende utökning av strandskydd vid Höörsån framgår av bilaga.
Kommunens ansvar för att lösa situationen
Nuvarande situation innebär en dubbel reglering där detaljplanen tillåter bebyggelse medan
strandskyddet förbjuder samma bebyggelse. Detta är ohållbart och strandskyddet bör därför upphävas
för de planlagda fastigheterna. Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva strandskydd när det finns
särskilda skäl.
Ansvaret för att ansöka hos länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet ligger på kommunen,
eftersom det är ett kommunalt ansvar att gällande detaljplaner går att utnyttja så som planen tillåter.
Ansvaret är extra stort när det gäller en helt ny detaljplan. Förfarandet är förankrat med
kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark och en ansökan kommer därför att skickas in under de
närmaste dagarna.

Underlag
Karta över överlappningen
Höörs kommuns förslag 2012 om utökning av strandskydd vid Stenskogen.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-28166
karin.kallioniemi@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/660

§ 9 Delegeringsärende - Upphävande av
strandskydd för kvarteret Malakiten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Redovisningen av det fattade delegeringsbeslutet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nästan hela den nya detaljplanen för bostäder vid Stenskogen 2:2 och 2:3 överlappar
strandskyddsområde (se bifogad karta). Strandskyddet innebär förbud mot bebyggelse
och måste upphävas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Då ärendet var av
brådskande karaktär beslutade kommunalråd Stefan Lissmark (S) muntligen att Höörs
kommun skulle ansöka till Länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet och gav
kommunarkitekten i uppdrag att skicka in ansökan. Beslutet fattades med stöd av
kommunstyrelsens delegeringsordning A.1.
Bakgrund
Normalt hanteras konflikter mellan utbyggnad och bevarandeintressen under
framtagandet av detaljplanen. Kommunen har under planprocessen ansvar för att göra en
prövning av lämplig markanvändning och länsstyrelsen har ansvar för att yttra sig om
bland annat strandskydd i samband med samråd och granskning.
Ett av skälen till att ingen har reagerat under framtagandet av detaljplanen är att
processen med att besluta om utökat strandskydd pågick samtidigt med processen för att
ta fram den nya detaljplanen. Varken länsstyrelsen eller Höörs kommun har reagerat över
att det fanns en konflikt mellan innehållet i de två processerna. Länsstyrelsen beslutade
om att strandskydda området den 27 april 2015 och kommunfullmäktige i Höör antog
planen två dagar senare, den 29 april 2015. Länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd
inkom till Höörs kommun 6 maj 2015.
Kommunens förslag avseende utökning av strandskydd vid Höörsån framgår av bilaga.
Kommunens ansvar för att lösa situationen
Nuvarande situation innebär en dubbel reglering där detaljplanen tillåter bebyggelse
medan strandskyddet förbjuder samma bebyggelse. Detta är ohållbart och strandskyddet
bör därför upphävas för de planlagda fastigheterna. Länsstyrelsen har möjlighet att
upphäva strandskydd när det finns särskilda skäl.
Ansvaret för att ansöka hos länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet ligger på
kommunen, eftersom det är ett kommunalt ansvar att gällande detaljplaner går att utnyttja
så som planen tillåter. Ansvaret är extra stort när det gäller en helt ny detaljplan.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

1. Höörs kommuns förslag 2012 avseende Stenskogen.pdf
2. karta överlappningen.pdf
3. Tjänsteskrivelse upphäva strandskydd information.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunledningskansli

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala
barn- och ungdomsvården med medarbetare
Stefan Lissmark, Kommunstyrelsens ordförande
Anna Palm, Kommunstyrelsens vice ordförande
Michael Andersson, kommundirektör
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens presidium
Kommunrevisorerna
Annica Lusth, Vårdcentralschef Höör
Företrädare från Socialhögskolan i Lund
Fackliga företrädare (Vision och SSR)

Inbjudan till samtal 2 med den nationella
samordnaren för den sociala barn- och
ungdomsvården


Plan för handling



Samverkan



Kompetens- och personalförsörjning

Tidpunkt: den 4 april 2017.
Lokal: Räddningstjänstens konferensrum, Terminalvägen 1 (OBS!
ändrad)
Den 4 april 2017 kommer regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och
ungdomsvården, Cecilia Grefve, till Höörs kommun. Cecilia Grefve inledde under 2015 en dialog
med ett större antal kommuner i syfte att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Nu sker ett
uppföljningsbesök i Höör.
För att stärka barn och ungas hälsa krävs ett samarbete mellan kommunens olika sektorer, men
också med primärvården. Höör har därför valt att formulera en plan för handling som utgår från ett
övergripande kommunalt ansvar. Syftet är att kunna erbjuda barn och föräldrar stöd i ett tidigare
skede och på fler arenor än idag.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

INBJUDAN
Datum

2017-01-05

Diarienummer

KSF 2015/178

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunledningskansli

Under förmiddagen kommer Höörs plan för handling att diskuteras med arbetsutskotten för
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämndens presidium och
kommunledningen.
Efter lunch hålls en pressträff med Cecilia Grefve och Höörs kommunalråd.
Övriga inbjudna är välkomna att delta under hela dagen. Er närvaro är dock framförallt viktig på
eftermiddagen, då vi tillsammans ska planlägga det fortsatta arbetet för barn och unga i Höör.
Program för dagen
Kl. 09.30 – 10.00

Samling med kaffe

Kl. 10.00 – 12.00

Uppföljning av arbetet med Plan för handling

Kl. 12.00 – 13.00

Lunch

Kl. 13.00 – 14.00

Cecilia Grefve berättar om erfarenheterna från uppdraget så här
långt.

Kl. 14.00 – 14.30

Pressträff

Kl. 14.30 – 15.30

Kaffe och diskussion om arbetet med att förbättra den sociala barnoch ungdomsvården och det övergripande arbetet för barn och
unga i Höör.

OSA till Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare via mail senast 2017-03-15.
Gunilla.skoognilsson@hoor.se

Michael Andersson

Kommundirektör
0413-28160
Michael.andersson@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/178

§ 6 Inbjudan till samtal 2 med nationella
samordnaren för den sociala barn- och
ungdomsvården
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Inbjudan/kallelsen fastställs.

Ärendebeskrivning
Den 4 april 2017 kommer regeringens nationella samordnare för den sociala barnoch ungdomsvården, Cecilia Grefve, till Höörs kommun. Cecilia Grefve inledde under
2015 en dialog med ett större antal kommuner i syfte att stärka den sociala barn- och
ungdomsvården. Nu sker ett uppföljningsbesök i Höör.
Ett utkast till inbjudan/kallelse är upprättat och förhandsinformation har skickats till
samtliga politiker, tjänstemän samt till regeringens nationella samordnare för den
sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve.
För att stärka barn och ungas hälsa krävs ett samarbete mellan kommunens olika
sektorer, men också med primärvården. Höör har därför valt att formulera en plan för
handling som utgår från ett övergripande kommunalt ansvar. Syftet är att kunna erbjuda
barn och föräldrar stöd i ett tidigare skede och på fler arenor än idag.

Då kommunstyrelsen är den som kallar till mötet ska kommunstyrelsen fastställa inbjudan
innan den skickas ut.

Beslutsunderlag
Kallelse_inbjudan (4) (3)Nationella samordnarens besök i Höör 4 april 2017.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-23
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/331

§ 124

Handlingsplan för barn och unga

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta planen för barn och unga enligt förslag för de delar som
rör socialnämndens verksamhet.

Ärendebeskrivning
En tjänsteskrivelse föreligger med förslag till handlingsplan..
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

2016-05-31
SEKTOR
Social sektor
Barn och utbildningssektor
Kultur och fritidssektor

PLAN FÖR HANDLING
Barn och unga

Anledning
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för
barn och unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I detta arbete är det sedan
kommunens uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med
beskrivning av vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen för Höörs kommun har
tagits fram i samverkan mellan social sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och
fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i
olika sammanhang.

Den nationella handlingsplanens 3 områden

Uppdraget
Den sociala barn och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och stödja barn och
unga som far illa, men också att arbeta förebyggande och tillhandahålla frivilliga insatser.
Socialtjänsten har också förstahandsansvar för samverkan både på individ nivå och på
övergripande nivå. En svårighet i denna samverkan kan vara att socialtjänsten saknar
överblick över t ex friskolor och vårdinrättningar i och med det fria skolvalet och
valfrihetssystemet inom hälso- och sjukvården.
Samverkan kan också ske mellan kommuner för att kunna erbjuda olika insatser.
Förslag finns från regeringen att göra barnkonventionen till lag, vilket i så fall kommer att
påverka socialtjänstlagens konstruktion som idag är en ramlag, men med ökad
detaljstyrning.
Sveriges kommuner och landsting anser att Socialstyrelsens föreskrifträtt idag är alltför
omfattande och professionen efterlyser i sin tur en mjuk kunskapsstyrning med
kunskapsöversikter, öppna jämförelser, allmänna råd, utvärderingar och liknande. Arbetet
med att implementera barnkonventionen i kommunens olika verksamheter behöver
påbörjas snarast.
Organisation och utbildning
En kartläggning av vilket behov av utbildning som föreligger framöver behöver göras.
Höörs kommun har en traditionell individ och familjeomsorg med samtliga områden på
samma avdelning under socialnämnden. Här har man idag tillräckligt med personal och
också en låg omsättning av personal. Samtliga som arbetar med myndighetsutövning är
socionomer och har yrkeserfarenhet, vissa mycket lång sådan.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

2016-05-31
SEKTOR
Social sektor
Barn och utbildningssektor
Kultur och fritidssektor

När det gäller samverkan för att erbjuda barn och unga skydd och stöd så är Höörs
kommun med i samverkan kring social jour, kriscentrum, familjerådgivning, barnahus,
kompetenscentrum mot våld i nära relationer, barngrupper m m.
Utvecklingsområden för individ och familjeomsorgen i Höör framöver är;
• ett förbättrat verksamhetsanpassat IT-stöd,
• chefsutbildningar
• regelbundna genomgångar av arbetsbelastning och av arbetsuppgifter som
eventuellt kan utföras av personal med annan utbildning än socionomutbildning.
Utvecklingsområden för Höörs kommun i stort är;
• samverkan mellan sektorerna på olika nivåer
• insatser som erbjuds av sektorerna gemensamt
• att barnperspektivet uppmärksammas och beaktas inför beslut i kommunens
samtliga verksamheter.
Forskning och utveckling
När det gäller forskning finns redan mycket sådan, men det behövs mer för att säkerställa
att det vi gör bidrar till positiva förändringar för de människor vi kommer i kontakt med.
Det finns idag en hel del evidensbaserade metoder och arbetssätt men det behövs
ytterligare evidensbaserad praktik. Det vi gör behöver därför följas och utvärderas lokalt
och också bli föremål för systematisk uppföljning för att ge oss möjlighet att kunna
konstatera om det vi gör innebär någon positiv skillnad för våra kommunmedborgare. På
individ och familjeomsorgen i Höör finns en processledare som är den som tittar på de
metoder och arbetssätt som vi använder för att bevaka att dessa stämmer överens med
vårt förhållningssätt, värdegrund och den evidens som finns på området.

Exempel på mål utifrån de 3 områden som lyfts fram i SKL:s handlingsplan
Öka socialtjänstens möjligheter att ge riktat stöd och tidigt stöd (mål 4)
Samlad översyn av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn (mål 16)
Sprida exempel som beskriver framgångsrikt socialt arbete (mål 29)
Pröva nya arbetssätt som syftar till att utveckla tvärprofessionellt arbete (41)

Höörs kommun, Vision och mål
"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där
idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för
boende, fritid och företagande."
"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern"
Höörs kommuns mål för budgetåren 2016-2019
 God livsmiljö och boende för alla
 Tillgängliga och professionella
 Innovativa och ansvarfulla
 Långsiktig hållbar ekonomi
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DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

2016-05-31
SEKTOR
Social sektor
Barn och utbildningssektor
Kultur och fritidssektor

Barnkonventionens huvudområden





Alla har samma rättigheter och lika värde
Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Alla barn har rätt till liv och utveckling
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Syftet med denna plan
Syftet med denna plan är att, i samverkan mellan sektorerna, arbeta med att stärka
skyddet och stödet för barn och unga i Höörs kommun samt att öka deras delaktighet i
kommunala frågor.
Denna plan ska också syfta till att öka kunskapen om varandras verksmaheter, lyfta och
främja den samverkan som redan finns idag och ge oss möjlighet att utveckla den
framöver. Så småningom kan vi med gemensam värdegrund och ett gemensamt
förhållningssätt också bidra till att barn och unga och deras föräldrar blir bemötta
likvärdigt oavsett vilken ingång de har till kommunens organisation och också kan vara
förvissade om att vi använder våra gemensamma resurser för att bistå på bästa sätt.

Lokala mål utifrån den nationella handlingsplanen







Barnkonsekvensanalyser vid politiska beslut och individuella beslut
Gemensamma (skola, socialtjänst, kultur o fritids) insatser ex
föräldrautbildningar/stöd
Gemensam (skola, socialtjänst, kultur och fritid) information till föräldrar
Öka barn och ungas delaktighet
Utbilda vår personal via Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
Stärka barn och ungas hälsa

Vad vi har att utgå ifrån







Den sociala barn och ungdomsvården ska ges förutsättningar att bedrivas med god
kvalité
Samarbete ska ske utifrån kommunens yttersta ansvar, men också utifrån varje
verksamhets eget ansvar och uppdrag att samverka
Att följa upp revisionens tidigare fråga om möjlighet att koppla barn och
ungdomspolitiken till barnrättsperspektivet
Folkhälsorapporten 2016 (barn och unga i Höör) analyseras gemensamt, på
central nivå
Lokal Överenskommelse (LÖK) avseende barn och unga med psykisk ohälsa som
arbetats fram gemensamt tillsammans med barnpsykiatrin
Folkhälsoarbetet

Befintlig samverkan



Gemensamma AU sammanträden (Socialtjänst/ Barn och Utbildning/Fritid och
Kultur)
Gemensamma frågor till centrala ledningsgruppen
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Datum

Diarienummer

2016-05-31
SEKTOR
Social sektor
Barn och utbildningssektor
Kultur och fritidssektor






Gemensam arbetsgrupp (socialtjänst/barn och utbildning/fritid och kultur) för
utveckling av samarbetet
Fältarbetsgruppen (gamla Byagruppen)
Befintliga grupper och aktiviteter (se nedan)
Lokalsamverkan (Fritids/skola)

Aktuella insatser









SKUTT läger – För inaktiva barn (SKolUngdom Testar Träning) erbjuds efter
hälsosamtal i årskurs 3 och 4. Finansieras bl a av skåneidrotten.
Kill- o Tjej- grupper – Erbjudande i årskurs 7 om att delta i en strukturerad
aktivitet över läsåret
Årskurs7 läger- Uppstartläger för de som börjar högstadiet
UKM – Ung Kultur Möts, kulturfestival på lokal, regional och riksnivå
Biblioteksplanen – Utveckla tillgången till bibliotek
Kultur i skolan – Professionella kulturinsatser i skolan
Sommarlovsskola/ sommaraktiviteter – 3 veckor i två omgångar med skola på
förmiddagen och fritidsaktiviteter på eftermiddagen.
Andra sommarlovsaktiviteter

Förslag på nya gemensamma insatser












Gemensamma chefsträffar mellan socialtjänst, kultur- o fritids och barn- och
utbildning för arbete med värdegrund och förhållningssätt.
Analysera barnhälsorapporten, barn och ungas hälsa 2016, gemensamt
Kartlägga aktuella föräldrautbildningar o besluta om gemensamma erbjudanden
Föräldrarådslag i skolan
Familjerådslag- information för skol- och fritidspersonal samt kunskapsutbyte
Barn o unga med hög skolfrånvaro (rätten till skolgång i barnkonventionen)
Gemensamma möten med föräldrar i förskolan och skolan
Temakvällar i samband med ex SKUTT-läger och/eller i motivationsarbete bland
föräldrar i integration
Träffar med kommunala och privata skolor - utökas med socialtjänstens
medverkan
Anknytningsteori/mönster gruppträffar och öppen rådgivning

Utvecklingsområden









Barnkonsekvensanalyser -att alla beslut inom kommunens olika sektorer ska följas
av en barnkonsekvensanalys, hur genomföra?
Integrationsarbetet
Ungdomsråd (remissinstans bl a )- tillsammans med ungdomarna
Ung i mittskåne med hjärta för landsbygden (Projekt)
Kulturstrategi barn och unga
Kulturgaranti
Simkunniga barn- alla barns rättighet
Barns möjlighet till fritidsaktiviteter
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Diarienummer

2016-05-31
SEKTOR
Social sektor
Barn och utbildningssektor
Kultur och fritidssektor




Behov av folkhälsostrateg- familjers hälsa och barns hälsa
Föräldrastödssamordning i kommunen

Behov hos respektive sektor för att genomföra förslag ovan





Gemensamma utbildningssatsningar för Individ och familjeomsorgens, kultur- och
fritids samt skolans personal
Uppdragsutbildning för chefer inom individ och familjeomsorgen (inom ramen för
den nationella handlingsplanen)
Rekrytering och utbildning av fler samordnare (till familjerådslag och
föräldrarådslag)
Bevaka våra respektive möjligheterna till att ansöka om statliga, eller andra, medel

Ansvar för arbetet med denna plan
Respektive nämnd ansvarar för att besluta om planen. Respektive sektorchef ansvarar för
att göra den känd i verksamheten, och övriga chefer för implementeringen i
verksamheterna.
Samverkansgruppen, som upprättat planen, ansvarar för att lyfta de konkreta frågorna i
sina respektive verksamheter och för att fortsätta arbetet med denna planen kontinuerligt.
Samverkansgruppen ansvarar också för uppföljning och för utvärdering.

Tidplan för genomförande
2016-2018
Planen ska lämnas till den nationella samordnaren senast vecka 22 2016.
Arbetet följs upp nationellt med en spridningskonferens (Förbättringsresan) 160829 i
Upplands Väsby.

Uppföljning
Årlig uppföljning.

Utvärdering
2019

Sida

5 (5)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-20

1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/114

§ 160

Handlingsplan för barn och unga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Plan för handling - Barn och unga skall implementeras i kultur- och fritidsnämnden, och
2. Arbetsgruppen ges i uppdrag att fortsätta sitt uppdrag utifrån prioriterad ordning, och
3. Överlämna handlingsplanen till kommunfullmäktige för antagande och för
ikraftträdande istället för ”Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik”, och
4. Kommunens ledningsgrupp ges i uppdrag att lämna ett utlåtande i ärendet, samt
5. Behandla ärendet på nytt på det gemensamma presidiet och arbetsutskottets
sammanträde 2016-12-01.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades senast på nämndens sammanträde 2016-08-16 och senarelades.
Den 5 september 2016 sammanträdde kultur- och fritidsnämndens presidium, barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott. Presidiet
och arbetsutskotten ställde sig positiva till ”Plan för handling - Barn och unga” ska
implementeras i de olika nämnderna. Vidare föreslår gruppen att arbetsgruppen
skall fortsatta sitt uppdrag utifrån prioriterad ordning. Gruppen rekommenderar att
nämnderna skall anta planen. Gruppen föreslår att ledningsgruppen skall lämna sitt
utlåtande i frågan. Plan för handling - barn och unga skall överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande och ikraftträdande istället för ”Vision för Höörs
kommuns Barn- och ungdomspolitik”. Ärendet skall behandlas på nytt på det
gemensamma presidiet och det gemensamma arbetsutskottet den 2016-12-01. <!-?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemas-microsoft-com:office:office” /-->

Beslutsunderlag
PLAN FÖR HANDLING (2).docx
Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16 (2016-08-16 KFN §17).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2016/285

§ 215

Plan för handling - barn och unga

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Uppdra till sektorsledningen att vidta två redaktionella ändringar i beslutsunderlaget,
och
2. Plan för handling - barn och unga fastställes, och
3. Tidigare antagen plan ersätts med Plan för handling - barn och unga, samt
4. Beslutet skall expedieras till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för
barn och unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I detta arbete ska sedan
kommunen ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med beskrivning av vad
som kan göras och hur detta ska gå till. Planen har tagits fram i samverkan mellan social
sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer
är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i olika sammanhang.
Planen skall presenteras för Cecilia Greve i mars 2017.
Cecilia Palmqvist förklarar att Höörs kommun är unika jämfört med andra kommuner som
antagit planen då andra kommuner inte samverkat mellan de olika nämnderna.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att not 11 skall avlägsnas från beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett
förslag till beslut från nämnden.
Nämnden enas om ett beslutsförslag innebärande att besluta i enlighet med Fredrik
Hanells (MP) förslag med tillägget att planen skall ersätta tidigare plan samt att
kostnadsberäkningen skall summeras i beslutsunderlaget.
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PLAN FÖR HANDLING med kostnadsberäkning rev 4.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §177).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PLAN FÖR HANDLING – BARN OCH UNGA
Datum

2016-12--19

Diarienummer

KSF 2016/359
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SEKTOR
Socialsektor, Barn- och utbildningssektorn, Kultur- och fritidssektorn

PLAN FÖR HANDLING
Barn och unga
Anledning

Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella samordnaren för
barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för barn och unga. En nationell
handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
sommaren 2015. I detta arbete ska sedan kommunen ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med
beskrivning av vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen har tagits fram i samverkan mellan social
sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna
möter barn och unga i Höör i olika sammanhang.

Den nationella handlingsplanens 3 områden
Uppdraget

Den sociala barn och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och stödja barn och unga som
far illa, men också att arbeta förebyggande och tillhandahålla frivilliga insatser. Socialtjänsten har
också förstahandsansvar för samverkan både på individ nivå och på övergripande nivå. En svårighet i
denna samverkan kan vara att socialtjänsten saknar överblick över t ex friskolor och vårdinrättningar
i och med det fria skolvalet och valfrihetssystemet inom hälso- och sjukvården.
Samverkan kan också ske mellan kommuner för att kunna erbjuda olika insatser.
Förslag finns från regeringen att göra barnkonventionen till lag, vilket i så fall kommer att påverka
socialtjänstlagens konstruktion som idag är en ramlag men med ökad detaljstyrning.
Sveriges kommuner och landsting anser att Socialstyrelsens föreskrifträtt idag är alltför omfattande
och professionen efterlyser i sin tur en mjuk kunskapsstyrning med kunskapsöversikter, öppna
jämförelser, allmänna råd, utvärderingar och liknande. Arbetet med att implementera
barnkonventionen i kommunens olika verksamheter behöver påbörjas snarast.
Organisation och utbildning

En kartläggning av vilket behov av utbildning som föreligger framöver behöver göras. Höörs kommun
har en traditionell individ och familjeomsorg med samtliga områden på samma avdelning under
socialnämnden. Här har man idag tillräckligt med personal och också en låg omsättning av personal.
Samtliga som arbetar med myndighetsutövning är socionomer och har yrkeserfarenhet, vissa mycket
lång sådan.
När det gäller samverkan för att erbjuda barn och unga skydd och stöd så är Höörs kommun med i
samverkan kring social jour, kriscentrum, familjerådgivning, barnahus, kompetenscentrum mot våld i
nära relationer, barngrupper m m.
Utvecklingsområden för individ och familjeomsorgen i Höör framöver är;
 ett förbättrat verksamhetsanpassat IT-stöd,
 chefsutbildningar
 regelbundna genomgångar av arbetsbelastning och av arbetsuppgifter som eventuellt kan
utföras av personal med annan utbildning än socionomutbildning.
Utvecklingsområden för Höörs kommun i stort är;
 samverkan mellan sektorerna på olika nivåeri
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SEKTOR
Socialsektor, Barn- och utbildningssektorn, Kultur- och fritidssektorn




insatser som erbjuds av sektorerna gemensamt
att barnperspektivet uppmärksammas och beaktas inför beslut i kommunens samtliga
verksamheter.

Forskning och utveckling
När det gäller forskning finns redan mycket sådan, men det behövs mer för att säkerställa att det som görs
bidrar till positiva förändringar för de människor vi kommer i kontakt med. Det finns idag en hel del
evidensbaserade metoder och arbetssätt men det behövs ytterligare evidensbaserad praktik. Det vi gör
behöver därför följas och utvärderas lokalt och också bli föremål för systematisk uppföljning för att ge oss
möjlighet att kunna konstatera om det vi gör innebär någon positiv skillnad för våra kommunmedborgare. På
individ och familjeomsorgen i Höör finns en processledare som är den som tittar på de metoder och arbetssätt
som vi använder för att bevaka att dessa stämmer överens med vårt förhållningssätt, värdegrund och den
evidens som finns på området.
Exempel på mål utifrån de 3 områden som lyfts fram i SKL:s handlingsplan
Öka socialtjänstens möjligheter att ge riktat stöd och tidigt stöd (mål 4)
Samlad översyn av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn (mål 16)
Sprida exempel som beskriver framgångsrikt socialt arbete (mål 29)
Pröva nya arbetssätt som syftar till att utveckla tvärprofessionellt arbete (41)

Höörs kommun, Vision och mål
"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar
utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande."
"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern"
Höörs kommuns mål för budgetåren 2016-2019
 God livsmiljö och boende för alla
 Tillgängliga och professionella
 Innovativa och ansvarfulla
 Långsiktig hållbar ekonomi

Barnkonventionens huvudområden





Alla har samma rättigheter och lika värde
Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Alla barn har rätt till liv och utveckling
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Syftet med denna plan

Syftet med denna plan är att, i samverkan mellan sektorerna, arbeta med att stärka skyddet och stödet för
barn och unga i Höörs kommun samt att öka deras delaktighet i kommunala frågor.
Denna plan ska också syfta till att öka kunskaperna om varandras verksamheter, lyfta och främja den
samverkan som redan finns idag och ge oss möjlighet att utveckla den framöver. Så småningom kan vi med
gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt också bidra till att barn och unga och deras
föräldrar blir bemötta likvärdigt oavsett vilken ingång de har till kommunens organisation och också kan vara
förvissade om att vi använder våra gemensamma resurser för att bistå på bästa sätt.

Lokala mål utifrån den nationella handlingsplanen



Barnkonsekvensanalyser vid politiska beslut och individuella beslut
Gemensamma (skola, socialtjänst, kultur o fritids) insatser ex föräldrautbildningar/stöd
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Gemensam (skola, socialtjänst, kultur och fritid) information till föräldrar
Öka barn och ungas delaktighet
Utbilda vår personal via Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Stärka barn och ungas hälsa

Vad vi har att utgå ifrån








Den sociala barn och ungdomsvården ska ges förutsättningar att bedrivas med god kvalité
Samarbete ska ske utifrån kommunens yttersta ansvar, men också utifrån varje verksamhets eget
ansvar och uppdrag att samverka
Att följa upp revisionens tidigare fråga om möjlighet att koppla barn och ungdomspolitiken till
barnrättsperspektivet
Folkhälsorapporten 2016 (barn och unga i Höör) analyseras gemensamt, på central nivå
Lokal Överenskommelse (LÖK) avseende barn och unga med psykisk ohälsa som arbetats fram
gemensamt tillsammans med barnpsykiatrin

Folkhälsoarbetet

Befintlig samverkan








Gemensamma AU sammanträden (Socialtjänst/ Barn och Utbildning/Fritid och Kultur)
Gemensamma frågor till centrala ledningsgruppen
Gemensam arbetsgrupp (socialtjänst/barn och utbildning/fritid och kultur) för utveckling av
samarbetet
Fältarbetsgruppen (gamla Byagruppen)
Befintliga grupper och aktiviteter (se nedan)

Lokalsamverkan (Fritids/skola)

Aktuella insatser










SKUTT läger – För inaktiva barn (SKolUngdom Testar Träning) erbjuds efter hälsosamtal i årskurs 3
och 4. Finansieras bl a av skåneidrotten.
Kill- o Tjej- grupper – Erbjudande i årskurs 7 om att delta i en strukturerad aktivitet över läsåret
Årskurs7 läger- Uppstartläger för de som börjar högstadietii
UKM – Ung Kultur Möts, kulturfestival på lokal, regional och riksnivå
Biblioteksplanen – Utveckla tillgången till bibliotek
Kultur i skolan – Professionella kulturinsatser i skolaniii
Sommarlovsskola/ sommaraktiviteter – 3 veckor i två omgångar med skola på förmiddagen och
fritidsverksamhet på eftermiddagen. iv

Andra sommarlovsaktiviteter

Förslag på nya gemensamma insatser












Gemensamma chefsträffar mellan socialtjänst, kultur- o fritids och barn- och utbildning för arbete
med värdegrund och förhållningssätt.

Analysera barnhälsorapporten, barn och ungas hälsa 2016, gemensamtv
Kartlägga aktuella föräldrautbildningar o besluta om gemensamma erbjudanden
Föräldrarådslag i skolanvi
Familjerådslag- information för skol- och fritidspersonal samt kunskapsutbytevii
Barn o unga med hög skolfrånvaro (rätten till skolgång i barnkonventionen)
Gemensamma möten med föräldrar i förskolan och skolan
Temakvällar i samband med ex SKUTT-läger och/eller i motivationsarbete bland föräldrar i
integration
Träffar med kommunala och privata skolor - utökas med socialtjänstens medverkan
Anknytningsteori/mönster gruppträffar och öppen rådgivning
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Utvecklingsområden











Barnkonsekvensanalyser -att alla beslut inom kommunens olika sektorer ska följas av en
barnkonsekvensanalys, hur genomföra?viii
Integrationsarbetetix
Ungdomsråd (remissinstans bl a )- tillsammans med ungdomarna
Ung i mittskåne med hjärta för landsbygden (Projekt)
Kulturstrategi barn och unga
Kulturgaranti
Simkunniga barn- alla barns rättighetx
Barns möjlighet till fritidsaktiviteter
Behov av folkhälsostrateg- familjers hälsa och barns hälsaxi
Föräldrastödssamordning i kommunen

Behov hos respektive sektor för att genomföra förslag ovan






Gemensamma utbildningssatsningar för Individ och familjeomsorg, kultur- och fritid samt
skolpersonal (delfinansiera EU-projekt för kompetensutvecklingsinsats, arbetstid, redan beslutat att
vi ska delta i)
Uppdragsutbildning för chefer inom individ och familjeomsorgen (inom ramen för den nationella
handlingsplanen)
Rekrytering och utbildning av fler samordnare (till familjerådslag och föräldrarådslag)
Bevaka våra respektive möjligheterna till att ansöka om statliga, eller andra, medel

Ansvar för arbetet med denna plan

Respektive nämnd ansvarar för att besluta om planen. Respektive sektorchef ansvarar för att göra den känd i
verksamheten, och övriga chefer för implementeringen i verksamheterna.
Samverkansgruppen, som upprättat planen, ansvarar för att lyfta de konkreta frågorna i sina respektive
verksamheter och för att fortsätta arbetet med denna planen kontinuerligt.

Samverkansgruppen ansvarar också för uppföljning och för utvärdering.

Tidplan för genomförande

2016-2018
Planen ska lämnas till den nationella samordnaren senat vecka 22 2016.
Arbetet följs upp nationellt med en spridningskonferens (Förbättringsresan) 160829 i Upplands
Väsby.

Uppföljning

Årlig uppföljning .

Utvärdering
2019

Christina H Jönsson
Social sektor

Helena Johansson
Social sektor

Cecilia Palmqvist
Hilda Knafve
Helen Hellström
Barn- o Utb sektor Fritid och Kultur Fritid och Kultur
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KOSTNADSBERÄKNING FÖR BUN:s andel av insatserna, uppskattning för att genomföra åtgärder
För Bun:s del, 5 % av bitr. sektorschefs arbetstid 856 000 x5% =42840 kr
15 000 kronor, uppskattning från rektor för arbetstid och material
iii 150 000 kronor, finns redan budgetarat, kostnad för handläggare på KFN
iv Innevarande års kostnad 277 000. Generellt statsbidrag finns om 80 000, för att skapa samma omfattning
som föregående år saknas således 197 000
v För Buns del; 437 kr 2 timmes arbete x 1 tjänsteman =874
vi Timlön à tjänstemän 400kr x 5 x 4 tillfällen =8000 kr
vii Timlön för 10 lärare och elevhälsopersonal =4000 kr
viii 1,5h x antal nämndsmöte x bitr. sektorschefs lön/h, 10 x 473 kr = 7095 kr
ix måste göras ändå, utvecklade former som skapar effektivitet finns upparbetade, uppskattad kostnadsvinst
tack vare samarbetet(6 rektorers arbetstid 1,5/vecka) = +100 800 kr
x 3 h för 5 lärare, extra undervisning 6 extra tillfällen/år/ - 3x5x6 (400kr) =36000 kr + busskostnader ca 50000 kr
Totalt: 86 000
i

ii

TOTALKOSTNADER FÖR SAMTLIGA AKTIVITETER: 410 009 kronor

Handlingsplan för
barn och unga
Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28, § xx

Bakgrund
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för barn och
unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) sommaren 2015. I detta arbete ska sedan kommunen ta fram en handlingsplan
för hur arbetet ska formas med beskrivning av vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen
har tagits fram i samverkan mellan social sektor, barn- och utbildningssektor och kultur- och
fritidssektor. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i olika
sammanhang.

Den nationella handlingsplanens 3 områden
Uppdraget
Den sociala barn- och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och stödja barn och unga som
far illa, men också att arbeta förebyggande och tillhandahålla frivilliga insatser. Socialtjänsten har
också förstahandsansvar för samverkan både på individ nivå och på övergripande nivå. En svårighet
i denna samverkan kan vara att socialtjänsten saknar överblick över t.ex. friskolor och
vårdinrättningar i och med det fria skolvalet och valfrihetssystemet inom hälso- och sjukvården.
Samverkan kan också ske mellan kommuner för att kunna erbjuda olika insatser.
Förslag finns från regeringen att göra barnkonventionen till lag, vilket i så fall kommer att påverka
socialtjänstlagens konstruktion som idag är en ramlag men med ökad detaljstyrning.
SKL anser att Socialstyrelsens föreskrifter idag är alltför omfattande och professionen efterlyser i
sin tur en mjuk kunskapsstyrning med kunskapsöversikter, öppna jämförelser, allmänna råd,
utvärderingar och liknande. Arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens olika
verksamheter behöver påbörjas snarast.

Organisation och utbildning
En kartläggning av vilket behov av utbildning som föreligger framöver behöver göras. Höörs
kommun har en traditionell individ- och familjeomsorg med samtliga områden på samma avdelning
under socialnämnden. Här har man idag tillräckligt med personal och också en låg omsättning av
personal. Samtliga som arbetar med myndighetsutövning är socionomer med yrkeserfarenhet,
vissa mycket lång sådan.
När det gäller samverkan för att erbjuda barn och unga skydd och stöd så är Höörs kommun med i
samverkan kring socialjour, kriscentrum, familjerådgivning, barnahus, kompetenscentrum mot våld
i nära relationer, barngrupper m.m.
Utvecklingsområden för individ- och familjeomsorgen i Höör framöver är;


ett förbättrat verksamhetsanpassat IT-stöd



chefsutbildningar



regelbundna genomgångar av arbetsbelastning och av arbetsuppgifter som eventuellt kan
utföras av personal med annan utbildning än socionomutbildning

Utvecklingsområden för Höörs kommun i stort är;


samverkan mellan sektorerna på olika nivåeri



insatser som erbjuds av sektorerna gemensamt



uppmärksammande och beaktande av barnperspektivet inför beslut i kommunens samtliga
verksamheter

Forskning och utveckling
När det gäller forskning finns redan mycket sådan, men det behövs mer för att säkerställa att det
som görs bidrar till positiva förändringar för de människor vi kommer i kontakt med. Det finns idag
en hel del evidensbaserade metoder och arbetssätt men det behövs ytterligare evidensbaserad
praktik. Det vi gör behöver därför följas och utvärderas lokalt och också bli föremål för systematisk
uppföljning för att ge oss möjlighet att kunna konstatera om det vi gör innebär någon positiv
skillnad för våra kommunmedborgare. På individ- och familjeomsorgen i Höör finns en
processledare som är den som tittar på de metoder och arbetssätt som vi använder för att bevaka
att dessa stämmer överens med vårt förhållningssätt, värdegrund och den evidens som finns på
området.
Exempel på mål utifrån de 3 områden som lyfts fram i SKL:s handlingsplan


Öka socialtjänstens möjligheter att ge riktat stöd och tidigt stöd (mål 4).



Samlad översyn av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn (mål 16).



Sprida exempel som beskriver framgångsrikt socialt arbete (mål 29).



Pröva av nya arbetssätt som syftar till att utveckla tvärprofessionellt arbete (41).

Höörs kommun, Vision och mål
Höörs kommuns vision
"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om
en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och
företagande."
"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern"

Höörs kommuns mål för budgetåren 2016-2019


God livsmiljö och boende för alla



Tillgängliga och professionella



Innovativa och ansvarfulla



Långsiktig hållbar ekonomi

Barnkonventionens huvudområden


Alla har samma rättigheter och lika värde



Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn



Alla barn har rätt till liv och utveckling



Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Syftet med denna plan
Syftet med denna plan är att, i samverkan mellan sektorerna, arbeta med att stärka skyddet och
stödet för barn och unga i Höörs kommun samt att öka deras delaktighet i kommunala frågor.
Denna plan ska också syfta till att öka kunskaperna om varandras verksamheter, lyfta och främja
den samverkan som redan finns idag och ge oss möjlighet att utveckla den framöver. Så
småningom kan vi med gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt också bidra till
att barn och unga och deras föräldrar blir bemötta likvärdigt oavsett vilken ingång de har till
kommunens organisation. På detta sätt kan de också vara förvissade om att vi använder våra
gemensamma resurser för att bistå på bästa sätt.

Lokala mål utifrån den nationella handlingsplanen


Barnkonsekvensanalyser vid politiska- och individuella beslut.



Gemensamma (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och fritidssektor) insatser
t.ex. föräldrautbildningar/stöd.



Gemensam (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och fritidssektor) information
till föräldrar.



Öka barn och ungas delaktighet.



Utbilda vår personal via Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.



Stärka barn och ungas hälsa.

Vad vi har att utgå ifrån


Den sociala barn och ungdomsvården ska ges förutsättningar att bedrivas med god kvalité.



Samarbete ska ske utifrån kommunens yttersta ansvar, men också utifrån varje
verksamhets eget ansvar och uppdrag att samverka.



Revisionens tidigare fråga om möjlighet att koppla barn- och ungdomspolitiken till
barnrättsperspektivet ska följas upp.



Folkhälsorapporten 2016 (barn och unga i Höör) ska analyseras gemensamt, på central
nivå.



Lokal Överenskommelse (LÖK) avseende barn och unga med psykisk ohälsa som arbetats
fram gemensamt tillsammans med barnpsykiatrin.



Folkhälsoarbetet.

Befintlig samverkan


Gemensamma arbetsutskottssammanträden (socialnämnden/ barn- och
utbildningsnämnden/kultur- och fritidsnämnden).



Gemensamma frågor till centrala ledningsgruppen.



Gemensam arbetsgrupp (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och
fritidssektor) för utveckling av samarbetet.



Fältarbetsgruppen (gamla Byagruppen).



Befintliga grupper och aktiviteter (se nedan).



Lokalsamverkan (Fritids/skola).

Aktuella insatser


SKUTT läger – För inaktiva barn (SKolUngdom Testar Träning) erbjuds efter hälsosamtal i
årskurs 3 och 4. Finansieras bl.a. av skåneidrotten.



Kill- o tjejgrupper – Erbjudande i årskurs 7 om att delta i en strukturerad aktivitet över
läsåret.



Årskurs7 läger- Uppstartläger för de som börjar högstadiet.



UKM – Ung Kultur Möts, kulturfestival på lokal, regional och riksnivå.



Biblioteksplanen – Utveckla tillgången till bibliotek.



Kultur i skolan – Professionella kulturinsatser i skolan



Sommarlovsskola/ sommaraktiviteter – 3 veckor i två omgångar med skola på förmiddagen
och fritidsverksamhet på eftermiddagen.



Andra sommarlovsaktiviteter.

Förslag på nya gemensamma insatser


Gemensamma chefsträffar mellan social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och
fritidssektor för arbete med värdegrund och förhållningssätt.



Analysera barnhälsorapporten, barn och ungas hälsa 2016, gemensamt.



Kartlägga aktuella föräldrautbildningar o besluta om gemensamma erbjudanden.



Föräldrarådslag i skolan.



Familjerådslag- information för skol- och fritidspersonal samt kunskapsutbyte.



Barn o unga med hög skolfrånvaro (rätten till skolgång i barnkonventionen).



Gemensamma möten med föräldrar i förskolan och skolan.



Temakvällar i samband med ex SKUTT-läger och/eller i motivationsarbete bland föräldrar i
integration .



Träffar med kommunala och privata skolor - utökas med socialtjänstens medverkan.



Anknytningsteori/mönster gruppträffar och öppen rådgivning.

Utvecklingsområden


Barnkonsekvensanalyser (social sektor/barn- och utbildningssektor/kultur- och
fritidssektor); att alla beslut inom kommunens olika sektorer ska följas av en
barnkonsekvensanalys, hur genomföra?ii



Integrationsarbetet



Ungdomsråd (remissinstans bl.a.) tillsammans med ungdomarna.



Ung i mittskåne med hjärta för landsbygden (Projekt).



Kulturstrategi barn och unga .



Kulturgaranti.



Simkunniga barn- alla barns rättighet.



Barns möjlighet till fritidsaktiviteter.



Behov av folkhälsostrateg- familjers hälsa och barns hälsa.



Föräldrastödssamordning i kommunen.

Behov hos respektive sektor för att genomföra förslag ovan


Gemensamma utbildningssatsningar för social sektor, barn- och utbildningssektor och
kultur- och fritidssektor (delfinansiera EU-projekt för kompetensutvecklingsinsats,
arbetstid, redan beslutat att vi ska delta i).



Uppdragsutbildning för chefer inom individ- och familjeomsorgen (inom ramen för den
nationella handlingsplanen).



Rekrytering och utbildning av fler samordnare (till familjerådslag och föräldrarådslag).



Bevaka våra respektive möjligheterna till att ansöka om statliga, eller andra, medel.

Ansvar för arbetet med denna plan
Respektive nämnd ansvarar för att besluta om planen. Respektive sektorchef ansvarar för att göra
den känd i verksamheten, och övriga chefer för implementeringen i verksamheterna.
Samverkansgruppen, som upprättat planen, ansvarar för att lyfta de konkreta frågorna i sina
respektive verksamheter och för att fortsätta arbetet med denna planen kontinuerligt.
Samverkansgruppen ansvarar också för uppföljning och för utvärdering.

Tidplan för genomförande


2016-2018



Planen ska lämnas till den nationella samordnaren senat vecka 22 2016.



Arbetet följs upp nationellt med en spridningskonferens (Förbättringsresan) 160829 i
Upplands Väsby.

Uppföljning
Årlig uppföljning.

Utvärdering
2019
Samverkansgruppen består av Christina H Jönsson från social sektor, Helena Johansson från social
sektor, Cecilia Palmqvist från barn- och utbildningssektor, Hilda Knafve från kultur- och fritidssektor
och Helen Hellström från kultur- och fritidssektor.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/359

§ 7 Plan för handling - Barn och unga
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. ”Handlingsplan för barn och unga” antas.
2. Tidigare antagen plan ”Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik” ersätts av
”Handlingsplan för barn och unga”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Uträkningen av barn- och utbildningsnämndens kostnader för genomförande av
programmet lyfts ut ur handlingsplanen och läggs som en bilaga istället.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för
barn och unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I detta arbete ska sedan
kommunen ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med beskrivning av vad
som kan göras och hur detta ska gå till. Planen har tagits fram i samverkan mellan social
sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer
är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i olika sammanhang.
Planen har behandlats först i socialnämnden och därefter i kultur- och fritidsnämnden som
beslutat om planen i ett tidigt skede. Därefter har barn- och utbildningsnämnden fattat
beslut som innebär att det upprättats en kostnadsberäkning för de insatser som planen
innefattar. Planen har kompletteras med kostnadsberäkningarna.
Kultur- och fritidsnämnden har gett kommunens ledningsgrupp i uppdrag att lämna ett
utlåtande i ärendet. Sådant utlåtande har inte inkommit. Kommunkansli anser att ärendet
kan behandlas utan utlåtandet från ledningsgruppen.
Kansliet har bearbetat planen språkligt och anpassat den till gällande grafiska profil.
Planen behöver uppdateras löpande. Barn- och utbildningsnämnden ville att kostnaderna
för genomförande av programmet skulle framgå innan nämnden ställde sig bakom planen.

Beslutsunderlag
1. 2016-06-23 SN § 124 plan barn o unga.doc (Dnr SN 2016/331)
2. PLAN FÖR HANDLING.pdf (KFN:s och SN:s version) (Dnr SN 2016/331)
3. Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20 (2016-09-20 KFN §160).doc (Dnr KFN
2016/114)
Justerande

Utdragsbestyrkande
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4. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §215).doc (Dnr BUN
2016/285)
5. PLAN FÖR HANDLING med kostnadsberäkning rev 5.docx (BUN:s version) (Dnr BUN
2016/285).
6. Handlingsplan för barn och unga.docx (KLK:s version).

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BILD
Byggnad på Eskil 9 och tomtmark på Eskil 8.

PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för

Eskil 1-10, upphävande av tomtindelning
Höörs kommun, Skåne län
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Planarkitekt
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TIDPLAN
Planprocessen sker med standardförfarande och beräknas fortgå enligt följande
tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande (KF)
Laga kraft

feb 2017
maj 2017
augusti/septebmer 2017
oktober 2017

Antagande

Samråd
Uppdrag

Laga kraft
Granskning
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Planområdet

Höörs
tätort
Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till tätorten Höör.

INLEDNING
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget
utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1-10 för att
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i södra delen av Tjörnarp.
Avgränsning
Planområdet avgränsas i väst och söder av Korsarödsvägen och övriga väderstreck
avgränsas av fastighetsgränser som gränsar till ett allmänt grönområde.
Ägoförhållanden
Fastigheterna Eskil 1-10 är alla i privat ägo.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av förslaget innebär ingen förändring av den befintliga miljön och
bedöms inte kräva någon behovsbedömning. Därmed bedöms förslaget inte heller
medföra någon betydande miljöpåverkan.
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FÖRSLAG
Upphävande av tomtindelningar
Förslaget innebär att tomtindelningarna på Eskil 1-10 upphävs. I och med upphävandet möjliggörs förändringar av gällande fastighetsindelning. Dessa är inte möjliga att
ändra idag då tomtindelningen inte kan frångås, utan kan endast genomföras med en
detaljplaneändring.

KONSEKVENSER
Upphävandet av tomtindelningar innebär att det, efter att förslaget vunnit laga kraft,
är möjligt att ändra fastighetsgränser. När förslaget vunnit laga kraft är det möjligt att
slå samman fastigheter. Förslaget medför en ändring i gällande detaljplan och innebär
ingen ändring av de i detaljplanen angivna bestämmelserna. Användning av mark och
byggrätter kommer inte att förändras och regleras fortsättningsvis genom gällande
detaljplan (Kv Absalon mfl, Tjörnarps stationssamhälle, Tj8).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund

Fastigheterna Eskil 1-10 omfattas av en tomtindelning som fastslogs i oktober 1972.
Tomtindelningars syfte är att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter och var
tidigare obligatoriskt för att bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. I och
med införandet av PBL 1987 kom tomtindelningar att gälla som fastighetsplaner. Från
och med att nya PBL infördes 2011 ska dessa fastighetsplaner gälla som fastighetsindelningsbestämmelser i den detaljplan som gäller för respektive område. Om fastighetsreglering ska genomföras måste planbestämmelsen om fastighetsindelning tas
bort och detta sker därför numera genom ändring av detaljplan.
Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har begärt planbesked för att upphäva gällande
tomtindelningar för nämnda fastigheter. I tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet
för positivt planbesked inkluderades de övriga fastigheterna inom kvarteret Eskil.
Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt
enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är obebyggd. Eftersom hela
tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin
helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.” Fastigheterna Eskil 8 och 9
brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få plats med ett bostadshus på Eskil 8. 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 Eskil 8 med nya VA-ledningar och istället utnyttja befintliga systemet,
har fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 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.
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Utdrag från gällande tomtindelning över området (laga kraft 3 oktober 1972). Eskil 1-10 är markerade
med en blå ram.

Utdrag från primärkartan över fastigheterna inom planområdet.
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Tidigare ställningstaganden
Detaljplan
För kvarteret gäller detaljplan (stadsplan), fastställd 1969-03-31. Detaljplanen medger användning BFI, område för friliggande bostadsändamål med bland annat en tilllåten byggnadshöjd på 4,4 meter, tillåten byggnadsarea till 1/5 av fastigheten och en
taklutning på högst 45 grader.

Utdrag från gällande detaljplan över området (antagen 31 mars 1969).

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att planuppdrag ska ges för ändring av
detaljplan för Eskil 1-10.

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns nio villor som huvudsakligen är 1 våning, det finns en villa
som är 1½ våningar.

GENOMFÖRANDE
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den enskilde fastighetsägaren inom kvarteret Eskil 1-10 ansöker själva och står för
kostnader för fastighetsreglering efter det att tomtindelning upphävts. Det är den
enskilde fastighetsägaren som själv beslutar när och om en sådan fastighetsreglering
ska ansökas.
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Ekonomiska frågor
Fastighetsägaren för Eskil 8 och 9 är initiativtagare till upphävningen av tomtindelningen och svarar därmed för samtliga kostnader för planärendet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid framtagande av ändring av detaljplan har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef
och Yvonne Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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DOKUMENTTYP
Datum

2017-01-12

Diarienummer

KSF 2016/459

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter
Ingress
Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 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 Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge
fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är obebyggd.
Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin
helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.” Fastigheterna Eskil 8 och 9 brukas som en
bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil
8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få
plats med ett bostadshus på Eskil 8. 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 Eskil 8 med nya VA-ledningar och istället utnyttja befintliga
systemet, har fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 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 (upprättad 1972) 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 Eskil 110 för att möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.
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 korta ner
planprocessen föreslås det att kommunstyrelsen överlåter ansvaret om beslut för granskning till
Samhällsbyggnadschefen. Detta beslut om delegation i granskningsärendet innebär att nästa
beslut som fattas av kommunstyrelsen kommer vara för att godkänna antagandehandlingen.

Förslag till beslut
Att planbeskrivning, ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter, upphävande av tomtindelning,
upprättad 2017-01-30, godkänns för samråd.
Att beslut om granskning fattas av Samhällsbyggnadschefen.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/459

§ 14 Ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl
fastigheter - godkännande för samråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Planbeskrivning, ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter, upphävande av
tomtindelning, upprättad 2017-01-30, godkänns för samråd.
2. Beslut om granskning fattas av Samhällsbyggnadschefen.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 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 Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge
fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är
obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt
att upphäva den i sin helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.”
Fastigheterna Eskil 8 och 9 brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9
och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 bedömer att bostadshuset
placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få plats med ett bostadshus
på Eskil 8. 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 Eskil 8 med nya VA-ledningar och istället utnyttja befintliga
systemet, har fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 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 (upprättad 1972) 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 Eskil 1-10 för att möjliggöra en
sammanslagning av Eskil 8 och 9.
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
korta ner planprocessen föreslås det att kommunstyrelsen överlåter ansvaret om beslut
för granskning till Samhällsbyggnadschefen. Detta beslut om delegation i
granskningsärendet innebär att nästa beslut som fattas av kommunstyrelsen kommer
vara för att godkänna antagandehandlingen.
Justerande
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Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning_samråd_Eskil.pdf
2. ingress till ksau-ks_Eskil.docx
_____

Justerande
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BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HÖÖRS KOMMUN 2017-XX-XX
Datum

2016-12-20

1. Bakgrund
Dagvatten är ytligt rinnande regnvatten och
smältvatten. Dagvatten kan orsaka översvämning i
bebyggda områden och transporterar även
föroreningar till sjöar och vattendrag. Dagvatten är
ett allt mer aktuellt ämne på grund av
klimatförändringar som väntas ge mer skyfall och
Vattendirektivet, som anger att våra sjöar och
vattendrag ska uppnå god status inom en angiven
tidsperiod.
Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner
och arbetssätt för hur hållbara dagvattensystem
ska kunna skapas både i ny och befintlig
bebyggelse. Med hållbara dagvattensystem kan
dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från
översvämning.
Denna dagvattenpolicy har tagits fram i samarbete
mellan tjänstemän från Höörs och Hörby kommun,
med Mittskåne Vatten som projektledare. Vardera
kommunfullmäktige ska besluta om sin egen
dagvattenpolicy, men upplägget på dokumentet är
detsamma i de båda kommunerna.
Dagvattenpolicyn behandlar både hur
ansvarsfördelningen ser ut mellan kommunens
olika sektorer och hur dagvattenfrågan ska
behandlas mot privata fastighetsägare,
entreprenörer och verksamhetsutövare i
kommunen. Policyn gäller både för planering av nya
områden och befintliga områden och den
behandlar dagvattenfrågan både inom och utanför
verksamhetsområde för dagvatten.
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Upplägg av dagvattenpolicyn

I dagvattenpolicyn finns sex övergripande
policypunkter. Till de sex punkterna finns en
strategi som mer i detalj anger hur policyn ska
uppnås. För att sätta dagvattenfrågorna i relation
till lagstiftning så finns här en kort genomgång av
de lagar som styr dagvattenfrågor. Till
dagvattenpolicyn finns bilagor, som kan fungera
som ett stöd för tjänstemän i det dagliga arbetet.
Ytterligare läsning

Svenskt Vattens publikationer P105 och P110 är
fördjupningar i dagvatten och hur hållbar
dagvattenhantering ska kunna uppnås. De
rekommenderas för planering och projektering av
nya områden eller vid förändring av befintlig
bebyggelse.

2. Lagstiftning och ansvar
Dagvattenfrågor regleras främst i miljöbalken,
lagen om allmänna vattentjänster samt plan- och
bygglagen, där miljöbalken är den övergripande
lagstiftningen. Dagvattenutsläpp inom
detaljplanelagt, bebyggt område räknas som
miljöfarlig verksamhet som är anmälningsoch/eller tillståndspliktig.
Miljö- och Byggmyndigheten är Mittskåne Vattens
tillsynsmyndighet angående dagvattenhantering
inom verksamhetsområde för dagvatten samt för
verksamhetsutövare och fastighetsägare utanför
verksamhetsområde för dagvatten. Tillsynen görs
utifrån miljöbalken.

Plan- och bygglagen reglerar hur dagvatten kan
regleras i översiktsplaner, detaljplaner och i markoch bygglov.
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar
ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och
VA-kollektivet inom verksamhetsområde för
dagvatten. VA-huvudmannen har även
bestämmelser för hur den allmänna
dagvattenanläggningen får användas, vilket anges i
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den
allmänna VA-anläggningen).
Avledning av dagvatten utanför detaljplanelagt
område räknas som markavvattning enligt 11 kap.
2§ miljöbalken. Tillstånd för markavvattning prövas
normalt av Länsstyrelsen enligt 11 kap. 9b §
miljöbalken.
Annan lagstiftning som påverkar dagvattenfrågor
är bland annat anläggningslagen, jordabalken och
ordningslagen.
I bilaga 2 finns en djupare genomgång av
lagstiftningen.
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3. Dagvatten tar plats
Traditionellt har ledningar lagts för att leda bort
dagvatten. Nackdelen med detta sätt är att
dagvatten leds orenat ut i recipienten, men också
att det finns begränsningar i ledningssystemet. Vid
kraftiga skyfall riskerar bebyggelse att drabbas av
översvämning.
För att hållbar dagvattenhantering ska vara möjlig
krävs det utrymme. Diken och fördröjningsytor gör
det möjligt för dagvatten att renas med hjälp av
filtrering genom gräs och växter och genom
sedimentation av partiklar. Rätt val av växter kan
även öka nedbrytningen av förorenande ämnen.
Med hjälp av ”gröna och tröga” lösningar skapas
hållbar dagvattenhantering som har högre
kapacitet än traditionella ledningar, ger bättre
skydd mot översvämning och som renar dagvatten
från föroreningar.

Figur 1. Fördröjningsyta för dagvatten.
Figur 3. Dike med trädplantering
mellan väg och cykelväg.

Vid planering av nya områden är det viktigt att
dagvattenfrågan lyfts tidigt i processen, eftersom
dagvatten kräver utrymme. Öppna
dagvattenlösningar kan vara estetiskt tilltalande
och skapa ett mervärde i stadsbilden, samtidigt
som den biologiska mångfalden gynnas.
Bilderna till höger visar exempel på hur ytlig
dagvattenhantering har fått ta utrymme och
därmed även blir en del av utformningen av
området.
I bilaga 4 finns fler exempel på ”gröna och tröga”
lösningar för dagvattenhantering, som kan
användas både på privat och på allmän mark.

Figur 2. Fördröjningsyta för dagvatten.
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4. Policy

5. Strategi

Höörs kommun kommunfullmäktige har beslutat
om följande punkter
1.

Till varje punkt i strategin finns en hänvisning till
gällande lagkrav samt till aktuell punkt i policyn.
Följande förkortningar för lagar används till
punkterna i följande kapitel.

Höörs kommun ska vara ett föredöme i
dagvattenhantering i ny och befintlig

MB

Miljöbalk (1998:808)

LAV

Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster

vattendrag ska uppnås och inte

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

överskridas.

OL

Ordningslag (1993:1617)

ABVA

Allmänna bestämmelser för
användandet av Hörby och Höörs
kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning.

bebyggelse.
2.

Dagvatten ska renas med hänseende på
att miljökvalitetsnormer för sjöar och

3.

Dagvatten ska ses som en resurs och
användas för att skapa estetiskt tilltalande
miljöer där biologisk mångfald främjas.

4.

Marken ska vid nyexploatering höjdsättas
så att översvämningar med skador på
byggnader och viktiga tekniska
installationer i största möjliga mån
undviks.

5.

Dagvatten ska fördröjas så att den
naturliga vattenbalansen i största möjliga
mån bibehålls vid nyexploatering.

6.

Dag- och dräneringsvatten ska belasta
ledningsnätet för spillvatten i minsta
möjliga mån.

Figur 4. Med hjälp av stuprörsutkastare kan
dagvattnet omhändertas lokalt.

Generellt
Mittskåne Vatten är sammankallande i en dagvattengrupp
för att regelbundet följa upp arbetet med det praktiska
arbetet med implementering av dagvattenpolicyn
(samtliga punkter).
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Vid planbesked
Ingen ny bebyggelse ska planeras i instängda områden,
från vilka dagvatten inte kan avledas med självfall. Ingen ny
bebyggelse ska planeras i områden med kända
översvämningsrisker (översvämningsrisk på grund av sjö,
vattendrag eller högt grundvatten).
(2 kap. 2-5 §§ PBL)
(punkt 4)
Vid planläggning
Nödvändiga ytor för fördröjning, rening och infiltration ska
säkras i detaljplanen. Dagvattenutredning ska göras tidigt i
planprocessen.
(4 kap. 6 § samt 18 § PBL)
(punkt 1-5)
Detaljplaner ska visa förutsättningar för
dagvattenhantering. Planbeskrivningen ska sammanfatta
dagvattenutredningen. Dagvattenutredningen ska i sin
helhet bifogas till detaljplanen.
(4 kap. 6 § samt 18 § PBL)
(punkt 1-5)
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Skötselaspekten ska alltid beaktas vid anläggande av
ytliga dagvattenanläggningar.
(1 kap. 1 § MB samt 10 § LAV)
(punkt 2)
Säkerhetsaspekten ska alltid beaktas vid anläggande av
ytliga dagvattenanläggningar.
(3 kap. 5 § OL)
(punkt 3)
Infiltration av dagvatten ska inte tillämpas på mark som
är eller misstänks vara förorenad.
(1 kap. 1 § MB)
(punkt 2)
Bygglov
Inom verksamhetsområde ska dagvatten fördröjas
och, om möjligt, infiltreras inom privat tomtmark
innan anslutning till den allmänna
dagvattenanläggningen.
(eget skydd av fastigheten)
(punkt 2 och 5)

Vid exploatering
Ytlig dagvattenavledning och infiltration ska väljas
framför traditionell dagvattenavledning i ledningsnät för
det allmänna systemet.
(1 kap. 1 § MB samt 10 § LAV)
(punkt 1-5)

Om dagvattnet förväntas vara förorenat ska
reningsåtgärder göras innan anslutning till den
allmänna dagvattenanläggningen. Detta gäller främst
affärs- och industrifastigheter . Bedömning måste
göras i varje enskilt fall.
(2 kap. 3 § MB)
(punkt 2)

Dagvattensystem ska dimensioneras med hänseende på
klimatförändringar. Klimatfaktor ska användas vid
dimensionering av nya system (se bilaga 5).
(13 § LAV)
(punkt 4)

Dräneringsvatten från husgrunder får inte anslutas till
spillvattenledningsnätet.
(ABVA punkt 12)
(punkt 6)

Befintliga områden
Mittskåne Vatten ska i samarbete med Gata/parkavdelningen jobba systematiskt med åtgärder i
befintliga områden.
(10 § samt 13 § LAV)
(punkt 4)
Vid nyexploatering ska dagvatten renas innan
avledning till recipient. I befintliga miljöer ska
reningsåtgärder prioriteras på de områden som
bedöms påverka recipienter mest. Se bilaga 1 för
exempel på reningsmetoder.
(10 § LAV samt 2 kap. 3 § MB)
(punkt 2)
Ytliga dagvattenanläggningar på allmän platsmark ska
betraktas som en del av den allmänna
dagvattenanläggningen. Se bilaga 1 för definition av
”den allmänna dagvattenanläggningen”.
(13 § LAV)
(punkt 2, 3 och 4)
Vid om- eller nybyggnation inne på fastighet ska om
möjligt fördröjnings- och infiltrationsåtgärder göras.
(eget skydd av fastigheten)
(punkt 4)
Dräneringsvatten från husgrunder får inte anslutas till
spillvattenledningsnätet. För att möjliggöra anslutning
och för att undvika uppdämning i systemet kan pump
krävas. Fastighetsägaren ansvarar för avledning av
dräneringsvatten och är ägare av ledningar samt
eventuell pump inne på fastighet.
(ABVA punkt 12)
(punkt 6)
Inför utbyggnad av VA på landsbygden ska behovet av
utbyggnad av allmän dagvattenanläggning bedömas.
(6 § LAV)
(punkt 2, 4 och 6)
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6. Ordlista
Allmän dagvattenanläggning
Anordning för avledning och rening av dagvatten.
Ledningar, diken, pumpstationer, fördröjningsytor
och dagvattendammar som VA-huvudmannen
förvaltar.
Avloppsvatten
Vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning,
dike eller dylikt; kan bestå av spillvatten,
processvatten, dagvatten och dränvatten.
Dagvatten
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dränering
Avvattning av mark genom avledning av vatten i
den omättade zonen och grundvatten i rörledning,
dike eller dräneringsskikt.
Förbindelsepunkt
Punkt där fastighets servisledning kopplas till
allmän VA-anläggning.
Infiltration
Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt
material, t.ex. vattens inträngning i jord eller berg.
Instängt område
Område varifrån dagvatten inte kan avledas med
självfall.
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Klimatfaktor
Se bilaga 5 för beskrivning
Spillvatten
Förorenat vatten från disk, bad, toalett och
industriprocesser.
Svackdike
Ett grunt dike som medger avrinning men som även
kan tillåta infiltration av dagvatten.
Tillskottsvatten
Samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten
avleds i spillvattenförande avloppsledning.
Tillskottsvatten kan således vara dagvatten,
dränvatten, inläckande sjö- eller havsvatten m.m.
Tillskottsvatten har tidigare benämnts
ovidkommande vatten.
VA-huvuman
Den som låter bygga och äger den allmänna VAanläggningen.
Verksamhetsområde för VA
Geografiskt definierat område, där VAhuvudmannen är skyldig att ordna med VAförsörjning.
Återkomsttid
Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre
tidsperiod) mellan regn- eller avrinningstillfällen för
en viss given intensitet och varaktighet.

7. Källhänvisning
Lagstiftning och bestämmelser







Miljöbalk (1998:808)
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Plan- och bygglag (2010:900)
Ordningslag (1993:1617)
ABVA, Allmänna bestämmelser för
användandet av Hörby och Höörs kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
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Bilaga 1. Lagstiftning
Här följer en sammanfattning av de lagar som styr
kommunernas arbete med dagvatten.

Miljöbalken
Enligt Miljöbalken gäller följande: ”Med
avloppsvatten avses: /…/ vatten som avleds för
sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte
görs för en viss eller vissa fastigheters räkning.”
Detta innebär att utsläpp av dagvatten till
vattenområde eller mark ses som en miljöfarlig
verksamhet som är anmälnings-eller
tillståndspliktig.
I vattenförvaltningen används begreppet
”miljökvalitetsnormer, MKN” för att beskriva den
status en vattenförekomst ska ha vid en viss
tidpunkt. Miljökvalitetsnormer är styrande för
myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar
och bestämmelser, till exempel vid
tillståndsprövning och planeringsförfaranden.
Inom verksamhetsområde för dagvatten
Ligger ett område inom verksamhetsområde för
dagvatten så ansvarar Mittskåne Vatten för att
avleda dagvatten från fastighetens
förbindelsepunkt samt vid behov rena det innan
vidare transport till recipient. Miljö- och
byggmyndigheten är tillsynsmyndighet att
Mittskåne Vatten följer miljöbalkens krav på
dagvattenhantering.
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För en fastighet inom verksamhetsområde för
dagvatten gäller hänsynsreglerna i miljöbalken.
Exempel på detta är att dagvatten inte får
förorenas genom till exempel biltvätt på gatan eller
att större parkeringar måste ha
reningsanordningar innan anslutning till den
allmänna dagvattenanläggningen.
Utanför verksamhetsområde för dagvatten
Ligger ett område utanför verksamhetsområde för
dagvatten så gäller de regler och det
ansvarsförhållandet som anges i miljöbalken.
Rening av dagvatten
Dagvatten kan renas med olika metoder. Exempel
är sandfång, oljeavskiljare, filteranordningar eller
gräsbeklädda diken där dagvattnet kan filtreras
genom gräsytan. I fördröjningsanläggningar
sedimenterar tyngre partiklar när dagvattnet
stannar upp. De kan göras med konstant
vattenspegel för ökad nedbrytning av föroreningar.
Rening av dagvatten underlättas vid ytlig avledning,
eftersom gräsytor då kan användas som filter och
som infiltrationsytor.
Svenskt Vatten har gjort en sammanställning av
reningsmetoder för dagvatten i SVU-rapporten
”Kunskapssammanställning Dagvattenrening,
Rapport nr 2016-05”

Lagen om allmänna vattentjänster
I ett område som ligger inom verksamhetsområde
för dagvatten är VA-huvudmannen skyldig att
avleda dagvatten från fastighetens
förbindelsepunkt samt, vid behov, rena det innan
dagvattnet leds vidare till en recipient.
Kommunfullmäktige fattar beslut om var
verksamhetsområde för dagvatten ska upprättas.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster, 6 §, ska
verksamhetsområde för dagvatten inrättas där
det”i ett större sammanhang” finns behov ur miljöeller hälsoaspekt.
Den allmänna VA-anläggningen
Till den allmänna dagvattenanläggningen, som
Mittskåne Vatten ansvarar för, räknas till exempel
ledningar, diken, dagvattendammar och
pumpstationer. Vägdiken och rännstensbrunnar för
avvattning av gator och vägar ingår inte i den
allmänna dagvattenanläggningen, eftersom de
används för avvattning av gator och vägar.
Begränsningar i den allmänna
dagvattenanläggningen
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska den
allmänna VA-anläggningen för bortledande av
dagvatten uppfylla ”skäliga anspråk” på säkerhet.
Detta tolkas enligt lagpraxis som att VAhuvudmannens ansvar sträcker sig till att kunna
hantera det så kallade 10-årsregnet. Vid kraftigare
nederbörd rinner dagvattnet ytligt.
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På grund av begränsningarna i den allmänna
dagvattenanläggningen ligger det ett stort ansvar
både på kommunen och på fastighetsägare att rätt
åtgärder görs för att undvika marköversvämningar
som kan skada byggnader. Vid nyexploatering är
höjdsättning av gator och byggnader en viktig del. I
befintliga områden kan enkla åtgärder som
kantstenar vara ett bra skydd för att undvika att
byggnader drabbas över översvämning. På den
egna fastigheten kan fördröjning, backvattenstopp
och marklutning bort från huset vara goda sätt att
skydda sig.
När en fastighet drabbas av översvämning och VAhuvudmannen har åsidosatt sin skyldighet att
uppfylla skäliga anspråk på säkerhet, blir VAhuvudmannen skadeståndsskyldig.
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Plan- och bygglagen
I plan- och bygglagens fjärde kapitel regleras hur
kommunen får planlägga mark- och
vattenanvändning för att främja god och långsiktig
livsmiljö. För att hållbar dagvattenhantering ska
uppnås i nya områden är det viktigt att frågan lyfts
redan tidigt i planarbetet.
I en detaljplan ska det framgå om planområdet ska
ligga inom eller utanför verksamhetsområde för
dagvatten. Samma planbestämmelser kan
användas oavsett om planområdet ligger inom
verksamhetsområde för dagvatten eller inte.
De bestämmelser som kan användas för
dagvattenhantering är följande:


Markområden kan reserveras för
dagvattenhantering.



Höjdsättning och lutning kan göras för att
skapa fördröjningsytor och säkra
vattenvägar vid skyfall.



En detaljplan kan exemplevis i
verksamhetsområden för industri och
handel reglera hur stor del av marken som
får hårdgöras.



Mark får reserveras för allmännyttiga
ledningar



För att skydda byggnader mot
översvämning kan åtgärder inne på
fastigheten uttryckas som villkor för att
bygglov eller startbesked ska kunna ges.



Beslut kan fattas att inga källare får
anläggas inom ett planområde.

Övrigt som regleras i plan- och bygglagen är att
Miljökvalitetsnormer ska följas vid planläggning och
bygglovsärenden och att bygglov kan avslås om
avlopp (även hantering av dagvatten) inte kan
lösas.
Om dagvatten ska tas omhand lokalt inom
kvartersmark, så är detta en allmän upplysning
som bör framgå i planens syfte i planbeskrivningen
och närmare preciseras där.
(Boverket, 2016)
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Övrig lagstiftning som styr
dagvattenhantering
Jordabalken
Jordabalkens tredje kapitel säger ”var och en skall
vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom
taga skälig hänsyn till omgivningen.” Detta kan
innebära att om en exploatering förväntas ge
förändrade dagvattenflöden, så måste åtgärder
avseende skydd för omgivningen vidtas. Exempelvis
kan fördröjningsdammar reglera dagvattenflödet
till ”naturlig avrinning”. Ett annat exempel är att
man inte får avleda sitt dagvatten in mot grannens
tomt.
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nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i
ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är
försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar.
Polismyndigheten får i fråga om en särskild
anläggning besluta om de säkerhetsåtgärder som
skall vidtas.”
En detaljplanelagd dagvattendamm är exempel på
anläggning som kan anses falla under
ordningslagen. Säkerhetsaspekten måste bedömas
för varje enskild dagvattenanläggning. I vissa fall
kan det finnas behov av staket eller stängsel,
beroende på anläggningens placering och
utformning.

Dikningsföretag

Anläggningslagen
Anläggningslagen är tillämpbar när en
gemensamhetsanläggning ska upprättas. Detta kan
vara aktuellt utanför verksamhetsområde för
dagvatten där flera fastigheter går samman i
gemensam dagvattenhantering.

För att skapa odlingsbar mark gjordes utdiktningar
av våta områden under senare delen av 1800-talet
fram till mitten av 1900-talet. Ofta gick flera
markägare samman och bildade så kallade
dikningsföretag för att torrlägga våtmark. Ett öppet
dike eller en kulvert i ett dikningsföretag är en
vattenanläggning enligt 11 kap. 3 § miljöbalken.

Ordningslagen
Enligt 3 kap. 5§ ordningslagen gäller följande vilket
även bör anses gälla dagvattenanläggningar:

Idag bildas det nästan inga nya dikningsföretag,
men bestämmelser i äldre företag gäller tills de
officiellt har upphävts.

”Brunnar, bassänger och liknande anläggningar
skall vara försedda med de säkerhetsanordningar
som behövs med hänsyn till anläggningarnas
belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att
säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot
olyckor med barn skall särskilt beaktas.
Anläggningens ägare eller den som till följd av

Det är idag vanligt att dagvatten från bebyggda
områden har letts till diken som är dikningsföretag,
utan att dimensioneringen av diket har
kontrollerats.
Dikena dimensionerades från början för att ta hand
om avrinning från åkermark. När regn och

smältvatten från bebyggda områden med
hårdgjorda ytor ansluts till diket riskerar man
därigenom att överskrida dikets kapacitet.
Vid exploatering av nya områden är det viktigt att
ta eventuella dikningsföretag i beaktande.
Dagvattenflödet ska fördröjas och strypas till det
flöde som dikningsföretagen är dimensionerat för
enligt tillståndet. Om vattenförhållandet i
dikningsföretaget förändras kraftigt kan det finnas
anledning att ompröva det.

BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HÖÖRS KOMMUN 2017-XX-XX
Datum

Sida

2016-12-20

11 (23)

Bilaga 2. Ansvarsfördelning
I tabellen nedan visas hur dagvattenfrågorna ska hanteras i olika skeden från planprocess till drift och underhåll i befintliga områden. Notera att ansvarsfördelningen endast visar vem som
äger frågan och att stöd från olika avdelningar kan behövas i många frågor.
Planprocess
Mark- och exploateringsavdelning





Planerings- och utvecklingsenheten



Göra en översiktlig bedömning vid
planbesked av om området är
lämpligt för exploatering ur
dagvattensynpunkt.

Plan- och GIS-avdelningen



Ansvara för att dagvattenfrågor
tas upp vid startmöte och samråd
för detaljplan.
Lämna information om
kommunens dagvattenpolicy.
Ge exploatören i uppdrag att göra
en dagvattenutredning enligt
anvisningar, se bilaga 4.
Granska dagvattenutredningen, i
samarbete med Mittskåne Vatten
och Miljö- och byggmyndigheten.
Säkerställa den yta som krävs för
fördröjning och rening av
dagvatten i detaljplanen.
Ange omfattning på höjdsättning.
Sammanfatta viktiga delar av
dagvattenutredningen i
planbeskrivningen och lägga
dagvattenutredningen som en
bilaga till planen.











Projektering samt mark- och bygglov

Villkor för dagvattenhantering vid
försäljning av tomt samt
tecknande av exploateringsavtal,
köpeavtal och
marköverlåtelseavtal.
Lämna information om
kommunens dagvattenpolicy.



Upprättande av nybyggnadskarta

Byggskede

Drift och underhåll
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Planprocess

Projektering samt mark- och bygglov

Granska dagvattenutredningen
och detaljplanen så att det ges
förutsättning för rening av
dagvatten.







Mittskåne Vatten









Ange förutsättningarna inför
dagvattenutredningen, enligt
bilaga 4.
Granska dagvattenutredningen
och detaljplanen så att det ges
förutsättning för hållbar allmän
dagvattenhantering när området
ska ingå i verksamhetsområde för
dagvatten.
Granska dagvattenutredningen när
området inte ska ingå i
verksamhetsområde för dagvatten
för att säkerställa att detta är en
korrekt bedömning.
Teckna VA-avtal vid privat
exploatering och detaljplan.










Kontrollera att detaljplanen följs
vid byggnation samt att
lagstiftning följs gällande
dagvattenanläggning vid
byggnation utanför detaljplan.
Granska och godkänna
höjdsättning i bygglovet.
Kontroll av markundersökningar
vid misstanke om förorenad mark.
Tillsynsmyndighet vid anmälan om
miljöfarlig verksamhet (gäller både
inom och utanför
verksamhetsområde för
dagvatten).
Anmälan om miljöfarlig
verksamhet till Miljö- och
byggmyndigheten vid förändringar
av den befintliga
dagvattenanläggningen eller
anläggande av nya
dagvattenutsläpp inom
verksamhetsområde för dagvatten.
Kapacitetsbedömning för
projekteringen.
Granskning av projekteringen av
den allmänna
dagvattenanläggningen.
Överenskommelse om
kostnadsfördelning mellan Gatuoch Parkenheten och Mittskåne
Vatten för skötsel av öppna
dagvattenanläggningar.
Upprätta tjänsteskrivelse till KF
om utvidgat verksamhetsområde
för dagvatten om har har visats i
dagvattenutredningen. (Skrivelsen
kan även upprättas av andra
enheter.)

Byggskede


Kalla till byggsamråd med
byggherre och kontrollansvarig
om behov finns. Besluta om
eventuell kontrollplan. Ge
slutbesked efter redovisad
kontrollplan.

Drift och underhåll


Tillsyn av Mittskåne Vatten inom
verksamhetsområde för dagvatten
och tillsyn av verksamhetsutövare
utanför verksamhetsområde för
dagvatten.



Drift och underhåll av den
allmänna dagvattenanläggningen.
Ansvarar för hydraulisk kapacitet
av systemet.
Utreder eventuella
översvämningsärenden.
Verksamhetsutövare för
dagvattenutsläpp.
Bekosta skötseln av
dagvattenanläggningar inom
verksamhetsområde för dagvatten
enligt skötselavtal mellan
Mittskåne Vatten och Gatu- och
Parkenheten
Anmälan om miljöfarlig
verksamhet till Miljö- och
byggmyndigheten vid förändringar
av den befintliga
dagvattenanläggningen.
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Exploatör (privat eller kommunen)

Planprocess

Ta fram dagvattenutredning enligt
bilaga 4.

Upprätta höjdsättning i den
omfattning som Plan- och GISenheten anger

Göra överenskommelse med
berörd
fastighetsägare/dikningsföretag
angående avledning av dagvatten
vid ny utsläppspunkt.

Utförande av markundersökningar
vid misstanke om förorenad mark.

Fastighetsägare/Verksamhetsutövare

Gatu- och Parkenheten
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Projektering samt mark- och bygglov

Anmälan om miljöfarlig
verksamhet till Miljö- och
byggmyndigheten vid anläggande
av nya dagvattenutsläpp utanför
verksamhetsområde.

Utförande av markundersökningar
vid misstanke om förorenad mark.

Höjdsättning av mark.

Projektering av det allmänna
dagvattensystemet.

Projektering, avvattning av gata
och allmän platsmark.

Skötselplan tas fram i samband
med projektering som tar hänsyn
till upprätthållande av
anläggningens funktion och
biologisk mångfald.




Delta i samrådet kring
detaljplanen.






Anmäla önskemål om anslutning
till allmänna VA-tjänster genom att
skicka in servisanmälan för inre VA
inom verksamhetsområde för VA.
Överenskommelse om
kostnadsfördelning mellan Gatuoch Parkenheten och Mittskåne
Vatten för öppna
dagvattenanläggningar.
Bedömning av möjlighet till skötsel
av dagvattenanläggning.
Granskning av höjdsättning och
avvattning av gata och allmän
platsmark.






Byggskede
Byggsamordning/Projektledning
Anlägga dagvattenanläggning i
enlighet med detaljplan och
dagvattenutredning samt
exploateringsavtal.

Anlägga fördröjningsanläggning
på fastighet.
















Drift och underhåll
Dokumentation och utvärdering.

Skötsel av den egna
dagvattenanläggningen
Skötsel av oreglerade diken inom
fastigheten.
Underhåll och skötsel av öppna
dagvattenanläggningar enligt
skötselavtal.
Ansvar för dagvattenanläggning
tillhörande kommunens gator och
vägar.
Slamsugning av rännstensbrunnar.
Gatusopning, snöröjning.
Hantering av
översvämningsärenden vid ytligt
rinnande vatten där kommunen är
väghållare eller huvudman för
allmän platsmark.
Samordning med Mittskåne Vatten
vid omläggning av gata.
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Bilaga 3. Hållbara
dagvattenlösningar
Nedan visas exempel på ytlig dagvattenavledning
som kan användas inne på privat fastighet, allmän
mark eller vid verksamheter som parkering.
Lämplig lösning måste anpassas efter varje enskilt
projekt och de lokala förutsättningarna.

Exempel på ytlig avledning

Figur 2. Avvattning från stuprör med rännor. På
detta sätt kan dagvatten avledas ytligt till en
samlad fördröjning. (Kävlinge kommun, 2016)

Figur 4. Med små diken vid bilarnas front kan
dagvatten avledas ytligt.

Figur 3. Med ett flackt dike kan dagvatten avledas
ytligt. För tillgänglighet anläggs små bryggor.
Figur 1. Rännor kan användas för att leda
dagvatten ytligt (Hauraton,160510)
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Exempel från Svenskt Vattens
publikation P105
Bilderna nedan är hämtade från Svenskt Vattens
publikation, Hållbar dag- och dränvattenhantering,
P105.

Figur 7. Exempel på hur dagvatten kan avledas
med hjälp av stuprörsutkastare och
dräneringsstråk. Dräneringsstråket läggs på den
egna fastigheten.

Figur 5. Exempel på svackdike utan nivåreglering

Figur 8. Dagvatten avleds från stuprör i ränna och
mot dike eller gräsyta.
Figur 6. Exempel på svackdike med nivåreglering
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Figur 9. Exempel på hur dräneringsstråk kan läggas
där fastighetsmarken ligger lägre än gatumarken.

Figur 10. Exempel på hur dräneringsstråk kan
läggas där fastighetsmarken ligger högre än
gatumarken.
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Dagvattenhantering på privat fastighet
Exempel från AH Vattenlogik

Figur 11. Exempel på hur dagvatten kan omhändertas på den egna tomten via infiltration. (AH Vattenlogik, 2016)
Vid normala regn infiltreras dagvattnet i marken via infiltrationsmagasinet. Vid kraftig nederbörd kan regnvattnet rinna ut över gräsmattan genom öppningen i brunnen. I
den första bilden är brunnen integrerad i muren och i den andra bilden är brunnen placerad i gräsmattan. Principen för avledningen visas i ritningen. Lösningen är
framtagen av AH Vattenlogik.
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Figur 12. Principskiss över hur dagvatten kan
fördröjas på den egna fastigheten inom
verksamhetsområde för dagvatten.
(AH Vattenlogik, 2016)
Dagvatten från stuprör leds till brunn med
sandfång och vidare till ett
infiltrationsmagasin, exempelvis stenkista. Vid
kraftiga skyfall kan dagvatten stiga upp i
brunnen och vidare till en samlingsledning för
dagvatten och dräneringsvatten. Därifrån leds
det till den allmänna dagvattenledningen
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Figur 13. Till vänster. Principskiss över hur lutning från
huset bör utformas för att undvika att ytligt rinnande
dagvatten orsakar skador. (AH Vattenlogik, 2016,
Svenskt Vatten, 2011)
Marken bör luta bort från huset med minst 5 % de första
3 meterna. Därefter bör marklutningen vara minst 1 %.
Detta gäller både inom och utanför verksamhetsområde
för dagvatten.

Figur 14 Till höger. Principskiss över avskärande dike vid
fastighetsgräns för att skydda intilliggande tomt från
ytligt rinnande dagvatten. (AH Vattenlogik, 2016)
Var fastighetsägare har ett ansvar att inte avleda sitt
dagvatten till omkringliggande fastigheter enligt 3 kap.
jordabalken och detta gäller både inom och utanför
verksamhetsområde för dagvatten.
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Bilaga 4. Hur en
dagvattenutredning ska
utformas.
Denna bilaga ska ses som en hjälp för den som
upprättar dagvattenutredningen samt för
granskare. Varje dagvattenutredning behöver
anpassas efter det aktuella projektet. Beroende på
projektet kan punkter tillkomma eller försvinna.
Inför att planbesked ges måste kommunen titta på
rinnvägar till och från det aktuella planområdet för
att undvika att omkringliggande mark riskerar att
översvämma det aktuella området eller att den
tillkommande exploateringen inte orsakar
översvämning nedströms eller dämmer uppströms.
Inför planbesked ska kommunen även säkra att
ingen bebyggelse sker i instängda områden, det vill
säga områden från vilka dagvatten inte kan avledas
ytligt,
De givna förutsättningarna
Innan dagvattenutredningen upprättas ska
Mittskåne Vatten ge ramar för
dagvattenhanteringen inom området. Detta
förutsatt att området förväntas ligga inom
verksamhetsområde för dagvatten och att
dagvattnet från det aktuella området ska avledas
till befintligt dagvattensystem. Frågor som
besvaras av Mittskåne Vatten är följande:
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Finns det närliggande dagvattenledningar i
närheten som kan nyttjas för
dagvattenavledning och hur är kapaciteten i
dem?
Finns det befintliga öppna
dagvattenanläggningar som kan användas
för fördröjning och rening av dagvatten och
hur är kapaciteten i dem?
Om dagvattnet leds till ett befintligt
dagvattensysten, vilken är recipienten och
finns det behov av extra åtgärder på grund
av recipientens känslighet.
I vilken mån förväntas dagvattnet vara
förorenat? Krävs det särskilda åtgärder för
att rena dagvattnet? (Bygg- och
Miljömyndigheten beslutar om åtgärderna
är tillräckliga vid anmälan om
dagvattenutsläpp.)
Finns det behov att upprätta
verksamhetsområde för dagvatten?

Mijlö- och byggmyndlgheten svarar på följande
fråga:



Finns det kända markföroreningar som gör
det olämpligt med infiltration av
dagvatten? (Exploatören ansvarar för
utförande av markundersökningar om det
finns behov av detta.)

Om dagvatten inte kan avledas i befintligt
dagvattensystem ska exploatören i
dagvattenutredningen presentera ett förslag till
vart dagvatten kan avledas. Exploatören ansvarar
för att komma överens med eventuella berörda
fastighetsägare/dikningsföretag om avledning av
dagvatten.

Innehåll dagvattenutredning
Dagvattenutredningen ska godkännas av Mittskåne
Vatten samt Plan- och GIS-enheten innan den kan
ligga till grund för detaljplan.
Vid upprättande av dagvattenutredning ska
följande ingå:

1. Inledning
Beskrivning av planområdet och uppdraget.
Vem exploatören är och vad som planeras i
området.
2. Förutsättningar
o Vilka är de givna förutsättningarna från
Mittskåne Vatten?
o Vilka är förutsättningarna för
planområdet, såsom markförhållande,
grundvattennivå och topografi?
o Vid ny utsläppspunkt, vilken är
recipienten och finns det behov av extra
åtgärder på grund av recipientens
känslighet?
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o Finns det någon geoteknisk
undersökning som visar på förutsättning
för infiltration av dagvatten? Om inte,
ska det förutsättas i beräkningarna att
allt dagvatten ska avledas från
planområdet.
o Vilken är den naturliga avrinningen från
planområdet? (Om information om
detta saknas är grundregeln 1,5 l/s*ha
så länge ingen annan bedömning görs.)
3. Beräkningar
o Ange vilka metoder som används för
beräkning av dagvatten. I beräkningarna
ska den erfoderliga fördröjningsvolymen
för ett givet regnsscenario beräknas.
(Grundregeln är att dagvattensystemen
ska dimensioneras för att naturlig
avrinning ska bibehållas upp till ett regn
med återkomsttid på 10 år med den
varaktighet som ger störst
fördröjningsvolym.) Svenskt Vattens
publikationer P110 och P104 ska
användas för dimensionering av
dagvattensystem och klimatfaktor ska
användas vid beräkningar.
o Om det finns förutsättningar för
infiltration som kan minska
fördröjningsvolymen ska beräkningar
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göras, som visar detta. Det kan behöva
styrkas med geohydrologiska
undersökningar.
4. Resultat och slutsats
o Finns det behov av att göra extra
åtgärder på grund av risker med
uppströms- eller nedströms liggande
områden?
o Redovisa en illustration över befintliga
förutsättningar med baskarta,
höjdkurvor, VA-ledningar, diken mm.
o En illustration ska redovisas där
avledning av dagvatten beskrivs.
Eventuella svackdiken, öppna
dagvattenfördröjningar eller
dagvattendammar ska redovisas i plan
för att den erforderliga ytan ska kunna
reserveras i detaljplanen. Avledning från
planområdet till ledning eller vatten
illustreras.
o Dammar/fördröjningsytor och
svackdiken ska vid behov även redovisas
i skalenlig sektion med mått för att en
bedömning av säkerhets- och
skötselaspekter ska kunna göras.
o Upprätta höjdsättning i den omfattning
som Plan- och GIS-enheten anger
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Bilaga 5, allmänt om dimensionering och flöden
Nederbördsmängd vid olika återkomsttid och varaktighet
Tabellen nedan visar nederbördsmängd vid olika varaktigheter och återkomsttid. Nederbördsmängden är beräknad med klimatfaktor och anges i millimeter.
Varaktighet 
Återkomsttid
↓
1 år
2 år
10 år
20 år
50 år
100 år

10 min

30 min

1 timme

6 timmar

12 timmar

24 timmar

8
10
17
22
29
37

12
15
26
33
44
55

15
19
32
40
54
68

26
31
50
62
82
101

34
40
61
74
97
120

47
54
78
92
118
143

Klimatfaktor
Vid beräkning av nederbördsintensitet för dimensionering av dagvattensystem används historiska regntillfällen. På grund av klimatförändringar förväntas regnintensiteten
öka, vilket gör den befintliga statistiken missvisande. För att kompensera för detta har begreppet klimatfaktor introducerats. För beräkning av nederbörd med varaktighet
under en timme rekommenderas att en klimatfaktor på minst 1,25 ska användas. För nederbörd med längre varaktighet, upp till ett dygn, rekommenderas att
klimatfaktorn ska vara minst 1,2. Detta baseras på kunskapsläget 2015 och nya bedömningar kommer att göras, vilket kan förändra klimatfaktorn. (Svenskt Vatten, 2016)

Sannolikhet att ett regntillfälle inträffar
Tabellen nedan visar sannolikheten för att ett regntillfälla ska inträffa. Ett regn med återkomsttid på 100 år, återkommer statistiskt en gång vart hundrade år och det
kallas ofta för 100-årsregn. Under en period på 100 år är det 63 % sannolikhet att regnet inträffar minst en gång.
Återkomsttid
Sannolikhet
Sannolikhet
Sannolikhet
Sannolikhet
under 2 år
under 10 år
under 50 år
under 100 år
2 år
75 %
100 %
100 %
100 %
10 år
19 %
65 %
99 %
100 %
50 år
4%
18 %
64 %
87 %
100 år
2%
10 %
39 %
63 %
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Kapacitet i olika typer av avledning för dagvatten
Bilden visar skillnaden mellan olika typer av avledning av dagvatten. (Svenskt Vatten, 2011)
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Dagvattenpolicy för Höörs kommun
Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige fastställer förslaget ”Dagvattenpolicy för Höörs kommun”.
Att kommunfullmäktige beslutar att VA/GIS-nämnden får fullmakt att i framtiden besluta om
justeringar och kompletteringar av bilagorna till dagvattenpolicyn.

Ärendebeskrivning
Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara
dagvattensystem ska kunna skapas i både ny och befintlig bebyggelse. Med hållbara
dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning.
Denna dagvattenpolicy har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från Höörs och Hörby
kommun och Mittskåne Vatten har varit projektledare. Vardera kommunfullmäktige ska
besluta om sin egen dagvattenpolicy, men upplägget på dokumentet är detsamma i de båda
kommunerna.
Eftersom dagvatten är ett allt mer aktuellt område (pga grund av klimatförändringar,
miljökvalitetsnormer och en idag otydlig lagstiftning) kommer Mittskåne Vatten och övriga
enheter på kommunerna att fortsätta att följa utvecklingen för att hålla sig uppdaterad om ny
kunskap och förändringar i lagstiftning. Om VA/GIS-nämnden får fullmakt att besluta om
justeringar av bilagorna i dagvattenpolicyn, blir justeringar lättare att göra för att hålla
dagvattenpolicyn aktuell.
Den framtagna dagvattenpolicyn är en justerad version av den tidigare
granskningshandlingen. Synpunkter från berörda nämnder har beaktats och
dagvattenpolicyn har kompletterats och i vissa delar ändrats. Efter att förslaget till
dagvattenpolicy ändrades har berörda tjänstemän fått möjlighet att läsa igenom den nya
versionen ytterligare en gång för att få möjlighet att komma med synpunkter.
De viktiga förändringarna i dokumentet jämfört med granskningshandlingen är att vissa
punkter i policyn och strategin har formulerats om för att vara tydligare och inte vara
motsägelsefulla. Det har även gjorts vissa tillägg och förändringar i bilagorna för att dessa
ska vara ett bättre verktyg vid hantering av olika dagvattenfrågor.

Beslutsunderlag
Dagvattenpolicy för Höörs kommun, 2016-12-20.

Mittskåne Vatten: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se • www.mittskanevatten.se
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Dagvattenpolicy
Antagen av kommunfullmäktige i Höörs Kommun
2003-12-14

Dagvattenpolicy för Höörs Kommun
Inom Höörs kommun skall dag- resp dräneringsvatten i fortsättningen hanteras enligt
den här policyn.
Denna policy gäller vid nybebyggelse, ombyggnad i befintliga områden och vid
ledningsutbyggnad.
Inriktningen är att sträva efter att:
¾ där det är möjligt, hantera dagvattnet på markytan, vilket gör att dagvattnet kan
passera vegetationsklädda ytor
¾ att dagvatten från hårdgjorda ytor inte först ska samlas ihop för att sedan spridas
ut eller renas,
¾ att skapa former för dagvattnets avrinning som kan ge delreningseffekter i flera
steg på sin väg mot recipienten (= vattendrag som tar emot dagvattnet)
Detta kan åstadkommas genom att:

► Dagvattenhanteringen ska inte påverka den naturliga
vattenbalansen negativt.
Åtgärder måste sättas in i hela avrinningskedjan. I första hand bör naturliga metoder
utnyttjas för ta omhand och rena dagvatten. Dagvattenhanteringen bör vidare
utformas så att grundvatten skapas.

► Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemet ska begränsas
så långt som möjligt
Genom olika förebyggande insatser ska föroreningarna begränsas innan dessa når
avledningssystemet.

► Dagvatten ska i största möjliga utsträckning tas omhand lokalt
Dagvatten ska tas omhand lokalt om de lokala förutsättningarna medger detta. Krav
på lokalt omhändertagande av dagvatten ska finnas med i både planbeskrivningen
och -bestämmelserna och ska initialt beaktas i översikts- och detaljplanearbetet.
Blivande fastighetsägare ska informeras om vilka krav som finns på dag- och
dränvattenhanteringen.

► Allt dagvatten, som avleds från bebyggda områden, ska, om
möjligt, passera dammanläggning och/eller våtmark/vegetationsyta
före utsläpp till vattendrag
Vid nyanläggning av gator och vägar ska dagvattensystemet utformas så att
föroreningarna i vattnet kan avskiljas. Avrinningen av dagvatten ska, om möjligt,
fördröjas genom användande av öppna ledningssystem. Gatuunderhållet ska inriktas
mot att begränsa dagvattnets föroreningsinnehåll.

► Dagvattnets avrinning ska inte riskera att skada byggnader eller
andra värden
Vid utformningen av dagvattensystem ska hänsyn tas till risken för
uppdämningsskador. Man ska sträva efter en trög avrinning och en naturlig rening av
vattnet. I översiktsplaneringen ska en särskild plan för dagvattenhantering upprättas.
Rinnvägar för överskottsvatten kartläggs, arrangeras och bibehålls så att
marköversvämningsskador undviks.

► Tillskottsvatten avskiljs från spillvattenledningsnätet
Från all bebyggelse ska dagvatten och spillvatten avledas/hanteras i skilda system.
En fortsatt målmedveten kartläggning av källor för tillskottsvatten måste fortlöpande
utföras. Åtgärder i form av tätning eller ombyggnad av otäta ledningar kommer att
erfordras , såväl på allmän mark som på tomtmark. En fortsatt och utökad information
och påverkan av fastighetsägare för att få dessa att vidta åtgärder krävs.
Där dräneringsledningar, som tidvis aktivt avleder dräneringsvatten till
spillvattenledningen påträffas, ska förslag om alternativt avledningssätt tas fram. I
vissa fall kan det att bli nödvändigt att pumpa bort dräneringsvattnet.

► Dagvattnet ska utnyttjas som en positiv resurs i
samhällsbyggandet
Genom att nya dagvattensystem på ett naturligt sätt integreras i parker och
naturområden, blir detta ett positivt inslag i närmiljön. Möjligheten till öppen
dagvattenhantering ska beaktas så tidigt som möjligt i planprocessen.

► Dagvattenhanteringen i befintliga system skall förändras
Inom områden med befintliga dagvattenledningar ska vid utförande av andra
åtgärder alltid möjligheterna till infiltration eller fördröjning av dagvattentillrinningen
undersökas. Anordnande av någon form av rening ska alltid eftersträvas.
Höör 2003-09-01
Tekniska sektorn
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Dnr KSF 2015/251

§ 8 Förslag till gemensam dagvattenpolicy för
Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. ”Dagvattenpolicy för Höörs kommun” fastställs.
2. VA/GIS-nämnden får fullmakt att i framtiden besluta om justeringar och kompletteringar
av bilagorna till dagvattenpolicyn. Vid en justering/komplettering ska anmälan ske till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ytligt på marken. Dagvatten kan orsaka
översvämningar och föroreningstransport till vattendrag då dagvattnet rinner på
hårdgjorda, smutsiga ytor innan det leds till vattendrag. Frågorna kring dagvatten har blivit
allt mer aktuella, pga. klimatförändringar som förväntas ge allt kraftigare skyfall och pga.
vattendirektivet som säger att statusen på sjöar och vattendrag ska förbättras.
Dagvattenpolicyn har tagits fram för Höörs kommun för att ersätta den befintliga
dagvattenpolicyn från 2003. Dagvattenpolicyn som går upp för beslut liknar på många sätt
den befintliga dagvattenpolicyn. Det finns inga motsättningar eller stora förändringar
mellan dokumenten gällande hur dagvatten bör hanteras. Ändamålet med den nya policyn
är att ange ansvarsfördelningen mellan enheter på kommunen samt mellan kommunen,
exploatörer och fastighetsägare. Syftet med den nya dagvattenpolicyn är även att sätta
frågorna i relation till lagstiftning och ge tydligare riktlinjer och verktyg för hantering av
dagvattenfrågor.
Dagvattenpolicyn har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från Höör och Hörby
kommun där Mittskåne Vatten har varit projektledare. Vardera kommunfullmäktige ska
besluta om sin egen dagvattenpolicy, men upplägget på dokumentet är detsamma i de
båda kommunerna. För att ta fram dagvattenpolicyn har tjänstemän bjudits in till fyra
möten med olika teman, för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning. Efter mötena gjordes
ett första utkast av dagvattenpolicyn, som skickades på remiss till berörda nämnder av
kommunstyrelsen. Den nu framtagna dagvattenpolicyn är en justerad version av den
tidigare granskningshandlingen där synpunkter från berörda nämnder har beaktats. Efter
att granskningshandlingen av dagvattenpolicyn ändrades har berörda tjänstemän fått
möjlighet att läsa igenom den nya versionen ytterligare en gång för att kunna komma med
synpunkter.
Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara
dagvattensystem ska kunna skapas i både ny och befintlig bebyggelse. Med hållbara
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dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning.
Eftersom dagvatten är ett allt mer aktuellt område (p.g.a. grund av klimatförändringar,
miljökvalitetsnormer och en idag otydlig lagstiftning) kommer Mittskåne Vatten och övriga
enheter på kommunerna att fortsätta att följa utvecklingen för att hålla sig uppdaterad om
ny kunskap och förändringar i lagstiftning. Om VA/GIS-nämnden får fullmakt att besluta
om justeringar av bilagorna i dagvattenpolicyn, blir justeringar lättare att göra för att hålla
dagvattenpolicyn aktuell.
De viktiga förändringarna i dokumentet jämfört med granskningshandlingen är att vissa
punkter i policyn och strategin har formulerats om för att vara tydligare och inte vara
motsägelsefulla. Det har även gjorts vissa tillägg och förändringar i bilagorna för att dessa
ska vara ett bättre verktyg vid hantering av olika dagvattenfrågor.

Beslutsunderlag
1. Dagvattenpolicy Höörs kommun, 2016-12-20.pdf (Dnr VA-GIS 2016/57) (Förslag till ny
Dagvattenpolicy)
2. Tjänsteskrivelse dagvattenpolicy, Höörs kommun.pdf (Dnr VA-GIS 2016/57)
3. Dagvattenpolicy 2003.pdf (nu gällande policy)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SKRIVELSE
Datum

2017-01-27

Diarienummer

KSF 2017/74

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

Firmatecknare Höörs kommun 2017
Bakgrund
Med anledning av nytt år måste firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer 2120001116, för år 2017 beslutas.

Ställningstagande
Förslag till beslut:
Att kommunstyrelsen beslutar
att

kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade
fonder ska tecknas av:
kommundirektör Michael Andersson, TF ekonomichef Linda Andersson, finanschef
Lars-Johan Rosvall, kanslichef Gunilla Dencker Skog, utvecklingschef Peter Wollin,
var för sig med kontrasignation av antingen
redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, ekonom Johan Andersson eller ekonom
Maida Becirovic

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

kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning
och utmätning ska utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller
finanschef Lars-Johan Rosvall var för sig,

att

kommunens firmateckning i övrigt ska utövas av kommunstyrelsens ordförande
Stefan Lissmark, vid förfall för honom, av kommunstyrelsens förste vice ordförande
Anna Palm i förening med antingen kommundirektör Michael Andersson, TF
ekonomichef Linda Andersson, finanschef Lars-Johan Rosvall eller kanslichef
Gunilla Dencker Skog

Linda Andersson
TF Ekonomichef

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Datum

2017-01-27

Diarienummer

KSF 2017/74

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Höörs kommun 2017
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens beslut § xx 2017-02-13

Firmatecknare avseende plusgiro, bank- och checkräkningar inkl
förvaltade fonder
_________________________

Michael Andersson, Kommundirektör

_________________________

Linda Andersson, TF Ekonomichef
Lars-Johan Rosvall, Finanschef

_________________________

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef

__________________________

Peter Wollin, Utvecklingschef

_________________________

Kontrasignerare för ovanstående
Eva-Maria Håkansson,
Redovisningsekonom

_________________________

Johan Andersson, Ekonom

__________________________

Maida Becirovic, Ekonom

__________________________

Kommunens firmateckning i övrigt
*Stefan Lissmark,

_________________________

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Kommunstyrelsens ordförande
*Anna Palm,
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

_________________________

* i förening med antingen Michael Andersson, Linda Andersson, Lars-Johan Rosvall eller Gunilla
Dencker Skog
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Dnr KSF 2017/74

§ 43 Firmatecknare för Höörs kommun 2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder
ska tecknas av:
Kommundirektör Michael Andersson, TF ekonomichef Linda Andersson, finanschef LarsJohan Rosvall, kanslichef Gunilla Dencker Skog, utvecklingschef Peter Wollin, var för sig
med kontrasignation av antingen redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, ekonom
Johan Andersson eller ekonom Maida Becirovic
2. Kvittering och överlåtelse av till kommunen eller någon dess nämnd ställd check eller
post-remissväxel verkställs på motsvarande sätt.
3. Kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och
utmätning ska utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller finanschef
Lars-Johan Rosvall var för sig,
4. Kommunens firmateckning i övrigt ska utövas av kommunstyrelsens ordförande Stefan
Lissmark, vid förfall för honom, av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Palm i
förening med antingen kommundirektör Michael Andersson, TF ekonomichef Linda
Andersson, finanschef Lars-Johan Rosvall eller kanslichef Gunilla Dencker Skog

Ärendebeskrivning
Med anledning av nytt år måste firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer
212000-1116, för år 2017 beslutas.

Beslutsunderlag
1. Firmatecknare för Höörs kommun 2017 tjänsteskrivelse.docx (tillagt 2017-01-27)
2. Firmatecknare för Höörs kommun 2017 Bilaga.docx (tillagt 2017-01-27)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2016/60

§ 234 Driftsbudget 2017 med fördelning av
internbudget
Beslut
Presidiet beslutar
1. Freddy Fribergs tjänsteskrivelse skall expedieras på nytt till Kommunstyrelsen,
Kanslichef Gunilla Dencker Skog samt Kommunalråd Stefan Lissmark, och
2. Expediering sker vid sittande bord.
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
Anta Driftsbudgeten för 2017.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg informerar om driftsbudget för 2017.
Freddy Friberg klargör att intern budget är fördelad men justeringar kan göras under
löpande budgetår.
Höörs bad och sportcenter prognosiserar ett underskott. Freddy Friberg har upprättat
särskild skrivelse avseende budgetavvikelsen som har expedierats till Kommunstyrelsen.
Musikskolan prognostiserar ett underskott och utöver detta är vissa kapitalkostnader inte
inräknade då den slutliga hyreskostnaden under ombyggnationen av Musikskolan inte är
sammanställd.
Posten för Älvkullen och fritidsgården kommer att blir större än beräknat. Till viss del
kommer detta utjämnas av hyresjustering från 1900-kontot förklarar Freddy Friberg.

Beslutsmotivering
Skrivelsen skall expedieras på nytt då tjänsteskrivelsen inte följt med i budgetprocessen.

Beslutsunderlag
BLANKETT.1 KFN 2017 Slutlig version.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §209).doc
_____
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KULTUR OCH FRITID
Kultur- och fritidsnämnden

Påtalande om ramen för Höörs Bad och
sportcentrum 2017
Kultur- och fritidsnämndens presidium gav mig i uppdrag att meddela Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige, att tilldelad ram för Höörs Bad och Sportcentrum är alldeles för snålt tilltagen
för 2017.
Vid mötet med kommunens ledande politiker 2016-10-03 bestämdes, att den förväntade besparingen
av nytt filtersystem ska bakas in i budgetramen för 2017. Resultatet ter sig svårt, eftersom ny
filteranläggning är klar tidigast efter sommaren 2017 till idag okänd kostnad.
Sedan har Höörs Bad och Sportcentrum under 2016 ett kraftigt underskott att arbeta in.
Kultur- och fritidsnämnden anmäler på detta sätt sina farhågor och kommer även under 2017 behandla
utfallet för Höörs Bad och Sportcentrum i en särskild ram utanför nämndens andra verksamheter.
Detta i enlighet med den överenskommelse, som funnits sedan anläggningen kom i kommunalt
ansvar.
Enligt uppdrag

Freddy Friberg
Kultur- och fritidschef

Höörs kommun: Kultur och fritid • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kulturofritid@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2016/60

§ 209

Driftsbudget 2017

Beslut
Presidiet beslutar
Ärendet hänskjuts till presidiets sammanträde den 2016-12-13.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg informerar om driftsbudget för 2017 inte blir färdigställd förrän
2016-11-30.
Beslutsmotivering
Ärendet behandlas på nästkommande presidium eftersom Driftsbudgeten för 2017 inte är
färdigställd vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
BLANKETT.1 KFN 2017 Slutlig version.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/318

§ 4 Informationsärende: driftsbudget 2017
för Kultur- och fritidsnämndens
verksamhet (Höörs Bad och
Sportcentrum)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Informationen läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Informationen ska beaktas i årets budgetprocess.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens presidium beslutade 2016-12-13, § 234 att meddela
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, att tilldelad ram för Höörs Bad och
Sportcentrum är alldeles för snålt tilltagen för 2017.
Vid mötet med kommunens ledande politiker 2016-10-03 bestämdes, att den förväntade
besparingen av nytt filtersystem ska bakas in i budgetramen för 2017. Resultatet ter sig
svårt, eftersom ny filteranläggning är klar tidigast efter sommaren 2017 till idag okänd
kostnad.
Sedan har Höörs Bad och Sportcentrum under 2016 ett kraftigt underskott att arbeta in.
Kultur- och fritidsnämnden anmäler på detta sätt sina farhågor och kommer även under
2017 behandla utfallet för Höörs Bad och Sportcentrum i en särskild ram utanför
nämndens andra verksamheter. Detta i enlighet med den överenskommelse, som funnits
sedan anläggningen kom i kommunalt ansvar.

Överläggning
Samtliga nämndernas presidier har deltagit i budgetarbetet och godkänt förslaget till
budget som presenterades av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §234).doc
KFN 2016/60
2. Ramen för Höörs Bad och Sportcentrum.docx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §209).doc
_____
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Personalenheten

Kommunstyrelsen

Äskande från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda händelser.
Förslag till beslut
Tjänstemannaorganisationen föreslår KS att besluta att bifalla äskande om medel från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser med 120 tkr för att kunna möta ökad
lagstadgade sociala avgifter och kunna behålla antal ferieplatser.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har de senaste somrarna haft förmånen att kunna erbjuda 172 ferieplatser
till Höörs kommuns ungdomar. För att Höörs kommun skall kunna behålla antalet
ferieplatser och kunna möta höjda lagstadgade sociala avgifter så behöver budgeten för
feriearbete ökas med ca 120 tkr.
Konsekvensen av att inte öka budget blir att färre ferieplatser erbjuds samt att redan
ansträngd budget för feriearbete överskrids.
Feriearbete fyller en viktig funktion i ungdomars arbetslivsintroduktion och är ofta den
första kontakten med arbetslivet. Att erbjuda våra ungdomar ett feriearbete är en
fantastisk möjlighet att ge unga sommarlovsjobbare en positiv arbetslivserfarenhet och
större kunskap om yrkena i välfärdssektorn.
Kommunsverige står inför stora rekryteringsutmaningar framöver. Vi vill ha tag i duktiga
och engagerade medarbetare varvid feriejobb är ett bra tillfälle att väcka intresse för
några av Sveriges Viktigaste Jobb liksom för otraditionella yrkesval för killar och tjejer och
ett bra sätt att arbeta med arbetsgivarvarumärket.
Våra feriearbeten ger ungdomar kontakter och viktiga erfarenheter och ger även oss som
arbetsgivare kunskap och erfarenhet inför framtida rekryteringar av medarbetare.

Klicka här för att ange text.
Förslag till beslutsmotivering
Eftersom feriearbeten är en prioriterad och viktig del av vårt kommunala ansvarstagande
för ungdomar och ett bra tillfälle att väcka intresse för arbete inom kommunal verksamhet
i framtiden är det viktigt att kunna bibehålla antalet erbjudna arbetstillfällen.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Personalenheten

Klicka här för att ange text.

Anna Landén
HR-konsult/administratör
0413-281 91
anna.landen@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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Dnr KSF 2017/26

§ 18 Äskande från personalkontoret
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Personalkontoret tillförs 120 000 kronor från kommunstyrelsens konto till förfogande för
att kunna möta höjda lagstadgade sociala avgifter och för att kunna behålla nuvarande
antal ferieplatser.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har de senaste somrarna haft förmånen att kunna erbjuda 172 ferieplatser
till Höörs kommuns ungdomar. För att Höörs kommun skall kunna behålla antalet
ferieplatser och kunna möta höjda lagstadgade sociala avgifter så behöver budgeten för
feriearbete ökas med ca 120 000 kronor.
Konsekvensen av att inte öka budget blir att färre ferieplatser erbjuds samt att redan
ansträngd budget för feriearbete överskrids.
Feriearbete fyller en viktig funktion i ungdomars arbetslivsintroduktion och är ofta den
första kontakten med arbetslivet. Att erbjuda våra ungdomar ett feriearbete är en
fantastisk möjlighet att ge unga sommarlovsjobbare en positiv arbetslivserfarenhet och
större kunskap om yrkena i välfärdssektorn.
Kommunsverige står inför stora rekryteringsutmaningar framöver. Vi vill ha tag i duktiga
och engagerade medarbetare. Feriejobb är ett bra tillfälle att väcka intresse för några av
Sveriges Viktigaste Jobb liksom för otraditionella yrkesval för killar och tjejer. Det är även
ett bra sätt att arbeta med arbetsgivarvarumärket.
Våra feriearbeten ger ungdomar kontakter och viktiga erfarenheter och ger även oss som
arbetsgivare kunskap och erfarenhet inför framtida rekryteringar av medarbetare.

Finanschefens ställningstagande:
På Kommunstyrelsens konto till förfogande finns 800 000 kr. Det finns finansiellt utrymme
för beslutet.

Beslutsunderlag
Äskande från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser.docx
_____
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Arvodesreglemente
2017-2018
Regler för arvode och andra ersättningar för förtroendevalda KSF
2016/184

Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28 § xx

Kommentar [GD1]: Ändras när reglementet fastställts av
kommunfullmäktige.

1. Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§ 1.
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § i kommunallagen (1991:900)
dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar samt
revisorer.
Reglementet gäller även övriga förtroendeuppdrag som väljs av kommunfullmäktige i den mån
ersättning inte utgår enligt andra bestämmelser.
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande tituleras kommunalråd.

Kommentar [GD2]: KF:s beslut om medkommunal integreras i
reglementet.

I kommunalråds ersättning ingår samtliga politiska förtroendeuppdrag som vederbörande innehar
för Höörs kommun samt hel- och delägda bolag, dock ej kommunfullmäktige. Om ekonomiska och
sociala förmåner till kommunalråd finns särskilda bestämmelser.
Förtroendevald har att förhålla sig till kommunens övriga styrande dokument, exempelvis etiska
riktlinjer och rese- och mötespolicy.

Kommentar [GD3]: Ny bestämmelse

Ersättningsberättigade förrättningar
§ 2.
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har medgivits
närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
a)

sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga
nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag samt
revisorernas sammanträden

b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
c)

protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts

d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller nämnd
e)

Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller
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kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i sista
hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska återrapportera
till nämnden genom minnesanteckningar.
Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.

2. Arvoden
Allmänt om arvoden
§ 3.
Förtroendevald kan få timarvode, månadsarvode, inläsningsarvode, ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och kostnadsersättning. För kommunfullmäktigesammanträden utgår särskilt
arvode.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
§ 4.
Förtroendevalda, utom kommunalråd, har rätt till ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst
enligt reglerna i detta reglemente.
Förtroendevalda har rätt till ersättning för den faktiska arbetsinkomst som denne förlorar på grund
av deltagande i förrättning enligt § 2.
Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön och andra anställningsförmåner. Ersättning för
förlorade semesterförmåner och pensionsförmåner utgår i särskild ordning, se § 9. I underlaget för
beräkning av förlorad arbetsförtjänst får kommunala arvoden inte räknas in.
Med förlorad arbetsförtjänst likställs förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa.
Med förlorad arbetsförtjänst likställs även försäkringskasseersättning under förutsättning att
läkarintyg medger förtroendeuppdrag.

Kommentar [GD4]: Ny bestämmelse

Kommunanställda förtroendevalda erhåller bibehållen lön istället för ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag
ska beräknas på resultat i näringsverksamhet före årets avdrag för egenavgifter eller särskild
löneskatt (R48 på NE-blanketten) från föregående års deklaration.
Förlorat studiestöd med anledning av uppdragen ersätts inte.
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Kommentar [GD5]: Nytt sätt att beräkna förlorad
arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma.

Om den förtroendevalde gör sannolikt att denne har förlorat arbetsförtjänst men inte kan styrka
beloppets storlek ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå med ett schablonberäknat belopp
om 155 kr per timme för 2017 vilket även ska avse ersättning för förlorad semesterersättning m.m.

Kommentar [GD6]: Ny bestämmelse, för det fall det är svårt
att räkna ut den förlorade arbetsförtjänstens storlek, exempelvis
för nya egenföretagare eller person som arbetar på ackord.

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.

Månadsarvode
§ 5.
Månadsarvode utgår för nedanstående förtroendeuppdrag, med belopp som gäller från och med
2017-01-01.
Nämnd

Uppdrag

Årsarvode 2017

Månadsarvode

Kommunstyrelsen

Ordförande

823 599

68 633

Vice ordförande

34 316

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Ledamot

146 420

12 202

Kommunfullmäktige

Ordförande

36 609

3 051

Kommunfullmäktige

1 vice ordf

9 152

763

Kommunfullmäktige

2 vice ordf

9 152

763

Socialnämnden

Ordförande

146 420

12 202

Socialnämnden

1 vice ordf

36 605

3 050

Socialnämnden

2 vice ordf

36 605

3 050

Socialnämndens
arbetsutskott

Ledamot

36 605

3 050

Jourersättning

Ordförande*

18 282

1 524

Barn- och
utbildningsnämnden

Ordförande

146 420

12 202

Barn- och
utbildningsnämnden

1 vice ordf

36 605

3 050

Barn- och
utbildningsnämnden

2 vice ordf

36 605

3 050

ledamot

36 605

3 050

Barn- och
utbildningsnämndens

Kommentar [GD7]: Uppräknade belopp, ingen ändring från
förra reglementet.
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arbetsutskott

Tekniska nämnden

Ordförande

54 891

4 574

Tekniska nämnden

1 vice ordf

13 723

1 144

Tekniska nämnden

2 vice ordf

13 723

1 144

Miljö- och
byggnadsnämnden

Ordförande

73 216

6 101

Miljö- och
byggnadsnämnden

1 vice ordf

18 304

1 525

Miljö- och
byggnadsnämnden

2 vice ordf

18 304

1 525

Kultur- och
fritidsnämden

Ordförande

73 216

6 101

Kultur- och
fritidsnämden

1 vice ordf

18 304

1 525

Kultur- och
fritidsnämden

2 vice ordf

18 304

1 525

VA- och GIS nämnden

Ordförande

54 891

4 574

1 vice ordf

13 723

1 144

Valnämnden

Ordförande

3 655

305

Valnämnden

1 vice ordf

914

76

Valnämnden

2 vice ordf

914

76

Valberedningen

Ordförande

3 655

305

Valberedningen

1 vice ordf

914

76

Valberedningen

2 vice ordf

914

76

Revisionen

Ordförande

36 609

3 051

Revisionen

Ledamot

18 282

1 524

Höörs Fastighets AB

Ordförande

74 532

6 211

Överförmyndare

Ordinarie
Ersättare

**

**

Se särskilt avtal
8 225

685
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Om nämnd utser och kommunfullmäktige beslutar om ledamot i arbetsutskott ersätts denne med
motsvarande vice ordförandes ersättning.
*Jourersättning utgår till socialnämndens ordförande eller den som satts i dennes ställe för
jourtjänstgöring.
** Femdubbel ersättning utgår under år då allmänna val hålls.
Beloppen räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.
Semesterledighet är inte grund för ersättning till eventuell ersättare.

Timarvode
§ 6.
Förtroendevald har rätt till timarvode vid deltagande i förrättning enligt § 2.
Timarvode utgår per påbörjad halvtimme och uppgår till 155 kr per timme för 2017.
Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.
Vid möten inom Höörs kommun utgår timarvode endast för faktisk mötestid, inte för restid.
Vid möten inom Skåne men utanför Höörs kommun äger förtroendevald rätt till timarvode från
resans starttidpunkt till resans sluttidpunkt.
Vid möten utanför Skåne ersätts restid enligt tjänstemännens restidsersättningsvillkor.

Arvode för deltagande i kommunfullmäktigesammanträde
§ 7.
Kommunfullmäktigeledamot och ersättare som är kallade och deltar i
kommunfullmäktigesammanträde får, istället för timarvode, ett fast arvode om 319 kr för 2017.

Kommentar [GD8]: Motsvarar § 6

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.
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Inläsningsarvode
§ 8.
Ledamot och ersättare som både blivit kallade till och deltar i nämndsmöte, kommunstyrelsemöte
och kommunfullmäktigemöte har rätt till inläsningsarvode. Inläsningsarvodet uppgår till 160 kr per
sammanträde för 2017.

Kommentar [GD9]: Motsvarar § 5 och §6 2 st. Ingen ändring i
sak.

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.

Förlorad semesterförmån och pensionsförmån
§ 9.
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån under
förutsättning att denna redovisas i särskild ordning.

Kommentar [GD10]: Tidigare har vissa räknat med dessa
förmåner vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst och vissa har
redovisat det separat. Nu gäller samma regel för alla.

Beredskap och jour
§ 10.
Socialnämndens ordförande eller den som beslutats ha jour i ordförandens ställe ersätts för jouroch beredskap med tillägg till månadsarvode. Någon annan beredskaps- eller jourersättning
föreligger inte för annan förtroendevald i Höörs kommun.

Kommentar [GD11]: Förtydligande se § 5

Pension (PBF)
§ 11.
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda är inte pensionsgrundande. För kommunalråden
gäller särskilt pensionsreglemente antaget av kommunfullmäktige.

Försäkring och rättsskydd
§ 12.
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Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som uppkommer i
samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, det vill säga skador som
inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet.
Det åligger förtroendevald att själv se till att rättskydd finns i det privata försäkringsskyddet.

3. Ersättning för kostnader
Resekostnader
§ 13.
Kostnader för resor till och från förrättning enligt § 2 ersätts enligt de grunder som fastställts för
kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Avståndet måste dock överstiga 3
kilometer för att ersättning ska utgå.
Kommunalråd eller annan förtroendevald med en tjänstgöringsgrad på 40 % eller mer har inte rätt
till ersättning för resor till ordinarie tjänsteställe. Ordinarie tjänsteställe för kommunalråden är
kommunhuset.

Ersättning för tillsyn av barn eller svårt sjuk anhörig
§ 14.
Förtroendevalda med behov av tillsyn av barn har rätt till skälig ersättning för styrkta kostnader.
Detta gäller även funktionshindrad eller svårt sjuk nära anhörig.
Rätt till ersättning omfattar den tid då förtroendevald deltar i förrättning enligt § 2.
Ersättning enligt denna paragraf utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende.
Ersättning för tillsyn av barn medges till och med den månad barnet fyller 12 år. Ersättning för
tillsyn av barn medges inte heller för tid då barnet normalt vistas i kommunal- eller annan alternativ
barnomsorg.
Ersättning enligt denna paragraf utgår med högst 1 200 kr per dag. Ersättning enligt denna paragraf
utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande1 del av heltid.

1 Med betydande del av heltid avses 40 % eller mer.
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Ersättning till funktionshindrade
§ 15.
Funktionshindrad förtroendevald har rätt till skälig ersättning för resor, ledsagare, hjälp med
inläsning samt övriga skäliga kostnader för att kunna delta i förrättning enligt § 2.
Ersättning enligt denna paragraf utgår med högst 1 200 kr per dag.
Ersättning enligt denna paragraf utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller
en betydande del av heltid.

Kommentar [GD12]: Hela detta kapitel har omarbetats så att
det ska ge tydligare instruktioner hur redovisning ska ske. Dels för
att det ska bli lättare för förtroendevalda men även för att
kontrollen ska bli bättre vilket efterfrågats av revisorerna. Nya
blanketter har arbetats fram.

4. Hur förtroendevald begär ersättning
Förlorad arbetsförtjänst
§ 16.
För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska den förtroendevalda vid uppdragets början
samt vid ändrad inkomst lämna blankett Intyg om förlorad arbetsförtjänst, som ska fyllas i av
arbetsgivaren eller vid enskild firma/HB/KB, näringsidkaren. I intyget anges vilket avdrag per timme
som kommer göras vid tjänstledighet på grund av förtroendeuppdraget.
Detta avdrag ska inte omfatta ersättning för förlorad semesterersättning eller pension. Ersättning
för förlorad semesterersättning eller pension redovisas i särskild ordning, se § 18.
Egen företagare ska varje år dessutom lämna NE-blankett och slutskattesedel från föregående års
deklaration.
Förlorad arbetsförtjänst ska därefter anmälas på särskild blankett vid varje sammanträde eller
förrättning, se blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om möjligt lämnas
den till nämndsekreteraren i samband med sammanträdet/förrättningen eller i nära anslutning
därtill.
Motsvarande tillämpas vid förlorad förmån från arbetslöshetsförsäkring och
försäkringskasseersättning. Utbetalaren ska då intyga förlorat belopp.

Timersättning och inläsningsarvode
§ 17.
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För att få timersättning och inläsningsarvode vid deltagande i möten ska förtroendevald intyga sin
närvaro på en särskild mötesblankett som nämndsekreteraren tillhandahåller på sammanträdena,
se blankett Mötesblankett - begäran om timarvode, inläsningsarvode och bilersättning. För
övriga förrättningar ska den förtroendevalda begära timersättning genom att intyga sin närvaro på
en förrättningsblankett, se blankett Förrättningsblankett - begäran om timarvode vid deltagande
i förrättning/utbildning m.m. beslutad av nämnd. Ordföranden för den nämnd som beslutat om
förrättningen ska på blanketten intyga att förrättningen beslutats.

Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån
§ 18.
Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån görs på särskild blankett, se blankett
Intyg för förlorad semesterersättning och pension.

Kostnadsersättning
§ 19.
För att få kostnadsersättning ska den förtroendevalda redogöra för och styrka kostnaderna med
underlag såsom exempelvis kvitto eller faktura. Redogörelsen och underlaget ska om möjligt
lämnas in till nämndsekreteraren eller personalkontoret i samband med förrättningen då
kostnaderna uppstod eller i nära anslutning därtill.
Ersättning för resa till och från sammanträde begärs på mötesblanketten som tillhandahålls på
sammanträdet. Ersättning för resa till och från förrättning begärs på förrättningsblanketten.

Tidsredovisning och utbetalning
§ 20.
Förtroendevald lämnar löpande tidredovisning på för ändamålet fastställd blankett (mötesblankett
och förrättningsblankett). Redovisning lämnad senast den 20:e innevarande månad utbetalas den
25:e nästkommande månad. Blanketterna lämnas till nämndsekreteraren för respektive nämnd.
Tidredovisning av sammanträde eller förrättning ska göras senast sex månader efter
sammanträdet/förrättningen. Övriga kostnadsanspråk som exempelvis förlorad semesterersättning
och pensionsersättning samt eventuella korrigeringar redovisas senast 1 maj året efter inkomståret
då förrättningen/sammanträdet ägde rum.
Utbetalning av arvode och ersättning sker den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag
sker utbetalningen istället den 24:e. Om den 25:e infaller på en söndag sker utbetalningen istället
den 26:e.
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Kommentar [GD13]: Tidsbegränsning införs. Blankett ska
dock lämnas löpande.

Arvodena utbetalas via Sparbanken Skåne. Uppgifter till utbetalning lämnas till banken via en
särskild blankett som tillhandahålls av personalrapportören. Det går även att lämna uppgifterna
med bank-id m.m. via bankens hemsida (www.swedbank.se/edokument).
Kommentar [GD14]: Nytt kapitel som klargör vilka
arbetsredskap en förtroendevald har.

5. Arbetsredskap m.m.
Läsplatta
§ 21.
Kallelser till fullmäktigesammanträden och nämndsammanträden sker elektroniskt. Samtliga
förtroendevalda i Höörs kommun får låna en läsplatta som tillhandahålls av Höörs kommun för
uppdraget.

Kommentar [GD15]: publiceras i Höör24 (hoor.eskane.se) byts
ut då plattformen kan komma att bytas ut.

Annan datorutrustning och tillbehör anses inte behövas i uppdraget.

E-post
§ 22.
Samtliga förtroendevalda i Höörs kommun tillhandahålls en hoor.se-adress som ska användas för all
e-postkommunikation mellan kommun och förtroendevald. Det åligger förtroendevald att
regelbundet läsa och svara på epost.

Telefon och internetuppkoppling
§ 23.
Förtroendevald som har jour inom socialnämnden har rätt till telefon från Höörs kommun. För
övriga ledamöter ingår ingen telefon i uppdraget.
Ersättning för telefonsamtal och internetuppkoppling kan inte begäras.

Beställning av varor och tjänster
§ 24.
Bokning av resor, färdbiljetter, hotell och övriga resekostnader som kan faktureras sker via
sektoradministratören i respektive sektor och belastas den nämnd som beslutat om deltagandet. I
övriga fall sker bokningen via kommunledningskansliet (KLK).
Samtliga resor, varu- och tjänsteinförskaffningar ska följa de riktlinjer kommunen antagit.
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6. Övriga bestämmelser
Avsägelse från uppdrag
§ 25.
Avsägelser från förtroendeuppdrag sker skriftligt till kommunfullmäktige.
Vid avsägelse är förtroendevald skyldig att återlämna de arbetsredskap som lånats för uppdraget.

Frånvaro från arvoderade uppdrag
Förhinder
§ 26.
Förtroendevald ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare. Kan inte denne nås kontaktas
sektoradministratör eller kanslichef skriftligen.

Ledighet och permission från uppdrag
§ 27.
Förtroendevald med månadsarvode äger rätt till ledighet i den utsträckning kommunfullmäktige
beslutar utan att arvodet reduceras.
Vid sammanhängande frånvaro längre än en månad (inte under juni, juli och augusti) reduceras
grundarvodet proportionerligt mot frånvaron. Ersättare betraktas då som tjänstgörande och ersätts
upp till ordinaries grundarvodesnivå för berört uppdrag.
Ledighet ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
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Otillbörliga förmåner
§ 28.
Förtroendevald är en del av den offentliga makten i Höörs kommun och ska agera på ett sätt som
främjar det allmänna och inte utnyttja sin ställning för personlig vinning samt vara mycket restriktiv
med att ta emot förmåner.
Förtroendevald får inte för egen del eller någon annans räkning:
a) ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att utöva sitt uppdrag. Det
gäller även förmåner som lämnats, utlovas eller erbjudits innan uppdraget har påbörjats och
efter det att uppdraget har upphört.
b) ge, utlova, eller erbjuda en otillåten förmån.
Följande förmåner får förtroendevald aldrig, i sitt uppdrag, ta emot eller ge bort:
a) penninggåvor, presentkort, rabatter eller gåvor av realiserbart värde
b) bonuspoäng eller liknande förmån som uppkommer genom betalning av kommunens medel om
förmånen tillfaller förtroendevald personligen, t.ex. bonuspoäng på SJ-kort
c) rätt att använda fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
d) helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
e) erbjudande som ses som allmänt oetiskt.
Notera att förmåner kan vara gåvor, utnämningar eller tjänster. Otillbörliga förmåner omfattar även
förmåner som har lågt ekonomiskt värde.
För mer information se brottsbalken kap.10 och Höörs kommuns riktlinjer kring mutor, gåvor och
representation.

Information enligt personuppgiftslagen
§ 29.
Som förtroendevald i Höörs kommun registreras du i olika administrativa datasystem.
Uppgifter om namn, adress, personnummer, partitillhörighet samt politiska uppdrag finns med i
kommunens personaladministrativa system och i det förtroendemannaregister vi för. Uppgifterna
används bl a för administration av sammanträdesersättningar, utskick av kallelser m m. Du som har
nyckel eller s.k. tagg till kommunens lokaler finns med i vårt och/eller Höörs Fastighets AB:s
passagesystem.
Förtroendevaldas namn och partitillhörighet samt politiska uppdrag publiceras på kommunens
webbplats. Namn och partitillhörighet finns även med i protokoll som läggs ut på webbplatsen.
Uppgifterna lämnas också till Sveriges kommuner och Landsting för statistikändamål.
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Kommentar [GD16]: Tillägg pga de nya konferenslokalerna på
Mejerigatan.

Uppgifter som är allmänna och offentliga kan också komma att lämnas ut i enlighet med
tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar.
Upptäcker du att någon personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur dina
personuppgifter används kan du kontakta kommunkansliet telefon 0413-280 00.

Tolkning och tolkningsföreträde
§ 30.
Detta reglemente gäller före andra reglementen i Höörs kommun om motstridighet råder.
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs i enskilda fall av kanslichefen
tillsammans med personalchefen i Höörs kommun. Vid begäran av förtroendevald ska tolkningen
tas upp och beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
Detta reglemente träder i kraft 2017-03-08

Kommentar [GD17]: Arvodesreglementet träder i kraft direkt
efter protokollet justerats
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Till dig som är
förtroendevald
Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-29

Kommentar [GD1]: Ändrar namn till Arvodesreglemente

Lite om Höör
Höörs kommun har 15 737 invånare (juli 2014) och ligger mitt i Skåne, på gränsen mellan
slättlandskapet och skogsbygden. Närheten till hela Skåne, de goda
kommunikationsmöjligheterna, den omväxlande naturen och det rika kultur- och fritidslivet har
gjort Höör till en eftertraktad kommun att bo i.
Namnet Höör har utvecklats ur ”hargh”, vilket betyder offerplats. Offerlunden låg på den plats där
kyrkan nu ligger. Här samlades folket från trakten för att offra till gudarna för god skörd och lycka i
strid.
Höörs storkommun bildades 1969 genom sammanslagning med Norra Frosta kommun, Tjörnarps
församling och Snogeröds kommun. Sedan dess har kommunen haft en befolkningsökning på drygt
50 %. Höör är en av de kommuner i Skåne som ökat sin folkmängd, procentuellt sett, mest under de
senaste 25 åren.
De goda kommunikationerna har gynnat tågpendling och ökat Höörs attraktivitet som bostadsort.
Sedan 1987 finns Pågatågen här, under 90-talet började regionaltågen Kustpilen trafikera Höör och
sommaren 2001 nådde även Öresundstågen Höör.
Höör är en blomstrande småföretagarkommun. Näringslivet i Höörs kommun är småskaligt och
består av närmare 500 aktiva företag. Turismen är en näring som växer och sysselsätter allt fler.
Inom kommunen finns också ett stort antal kurs- och konferensanläggningar samt olika vårdhem.
Musik, konst, hantverkare, idrott och föreningar inom alla områden har en mycket aktiv och
växande verksamhet.

Kommunens uppgifter
Kommunen är en serviceinrättning som lämnar tjänster till kommunens invånare. Verksamheten är
mångsidig. Kommunen planerar mark, bygger och underhåller gator, levererar vatten, svarar för
renhållning, sköter räddningstjänst, ombesörjer undervisning i skolorna och barnomsorg, driver
bibliotek och musikskola, lämnar socialtjänst i olika former, organiserar fritidsverksamhet m m.
En del av dessa uppgifter lyder under speciella lagar. Annan verksamhet inom kommunen regleras
rättsligt av kommunallagen som är en ramlagstiftning. Detta betyder att den inte ger detaljerade
anvisningar om hur kommunerna skall sköta sina angelägenheter, endast en yttre ram inom vilken
varje kommun har en viss handlingsfrihet.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnderna
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ ”kommunens riksdag”. Ledamöterna
utses vid allmänna val. I Höörs kommun har fullmäktige 41 ledamöter.
Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt
i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och
avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande förändringsfrågor
för kommunen.
Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, i regel sista onsdagen, kl 19.00 på
Älvkullen.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Tid och plats för dessa kungörs bl a i
ortstidningarna samt på kommunens anslagstavla och hemsidan.

Kommentar [GD2]: Reglementet renodlas så det endast
innehåller arvodesbestämmelser och därmed anknutna frågor.
Allmän information tas bort.

Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna samt deras ordförande,
1:e vice och 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning av kommunens angelägenheter
och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.
Ärenden som kommunfullmäktige ska behandla, måste först beredas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande är en heltidsengagerad politiker och tillika kommunalråd. Från och
med 2015-01-01 finns även ett andra halvtidsarbetande kommunalråd som kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs
för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.
I Höörs kommun finns följande nämnder:
Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Teknisk nämnd, Miljö- och
byggnadsnämnd, VA- och GISnämnd som är gemensam med Hörby kommun samt valnämnd. Varje
nämnd utser sina respektive arbetsutskott. Kommunfullmäktige har i reglementen för nämnderna
fastställt deras respektive verksamhetsområden.
Könsfördelning för kommunens förtroendevalda var i september 2014 64 % män och 36 % kvinnor
och medelåldern var vid samma tidpunkt 62 år.

Verksamhet
Höörs kommun är en av de största arbetsgivarna i kommunen med ca 1 000 anställda. Deras uppgift
är att ombesörja styrelsens och nämndernas olika åligganden, verkställa fattade beslut och sköta
den löpande verksamheten. Deras insatser är betydelsefulla för att upprätthålla en god kommunal
service till invånarna.

Anställda per verksamhetsområde i juli 2014
(totalt ca 1 000 personer med månadslön)
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2% 4% 1% 1%
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42%
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Vård/omsorg
Barn/utbildning
Musikskola
Kommunledningskansliet
Räddningstjänsten
Miljö/bygg
Samhällsbyggnad
Bibliotek
Fritid/kultur

Könsfördelningen är 18 % män och 82 % kvinnor. Medelåldern var 47 år 31 juli 2014.

Vision och värderingar för Höörs kommun 2025
Ett vägledande dokument för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna är visionen
för Höörs kommun. 2025 vill kommunen vara ”en mötesplats som tar vara på och utvecklar
individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter
tas tillvara för boende, fritid och företagande.” Helt enkelt att Höörs kommun är den naturliga
arenan- Medborgaren den naturliga partnern”
För att nå visionen finns ett fokus på sex områden:
- Kommunikationer som förenklar livet
-

Attraktiv boendeort mitt i regionen

-

Agera för hållbar utveckling

-

Höör en del av kunskapsregionen

-

Kreativt möteslandskap

-

Stärka vår position i regionen

Ledorden i arbetet är:
Vi söker kreativa lösningar för alla livssituationer. Vårt agerande bygger på samarbete och präglas
av ansvar, trygghet, öppenhet och respekt.
För varje mandatperiod antar kommunfullmäktige mål, vilka nämnderna ska nå för att ”leva upp till
visionen”. Under hösten 2014 och vintern 2015 kommer kommunfullmäktige ta fram mål för
perioden 2015-2019.

Organisationsöversikt, inklusive bolag

Ekonomi
Höörs kommun har definierat sin ekonomiska strategi utifrån begreppet god ekonomisk
hushållning. Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel
ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, det vill säga vad som faktiskt åstadkommits
för pengarna. De finansiella målen ska enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål
och riktlinjer som är av betydelse för denna hushållning för Höörs kommun.
Av effektmålen har kommunfullmäktige dessutom angivit fem mål som har särskild vikt för
begreppet god ekonomisk hushållning i Höör.

Kostnader för politisk verksamhet

Kostnaden för politisk verksamhet inkluderar såväl direkta som indirekta kostnader, vilka i sin tur
består av följande:










Arvodering av förtroendevalda
Revisionskostnader i form av förtroendemannarevision och revisionskonsulter
Stöd till politiska partier
Sammanträdesadministration vid nämnds- och styrelsemöten
Tjänstemän som arbetar mot förtroendevalda såsom exempelvis nämndsekreterare
Allmänna val
Borgerliga förrättningar
Medlemsavgifter och taxering
Kommunens överförmyndarverksamhet

Sammanträden
Sammanträden hålls vanligtvis en gång per månad på de tider som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna själva beslutar.
Kallelser och föredragningslistor utsändes genom ordförandens försorg. Kallelse till
kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utsändas en vecka innan sammanträdet.
Kommunstyrelsens kallelse ska enligt reglementet utsändas fem dagar innan sammanträdet. I
respektive nämnds reglemente anges när kallelse ska skickas ut, som regel gäller fem dagar innan
sammanträdet.
Kommunkansliet samt respektive nämnds kansli tar hand om alla inkommande ärenden och
diarieför dessa. Sedan beslut fattats verkställs dessa och expedieras av respektive kansli.
Sammanträdesprotokoll skall justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.
Ersättare som inte är tjänstgörande har, enligt kommunallagen, närvarorätt i kommunstyrelsen och
nämnderna. Icke tjänstgörande ersättare har även, enligt kommun-styrelsens och respektive
nämnds reglemente, yttranderätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Även företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid
sammanträden med nämnderna. Närvarorätten gäller endast vid behandling av frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda. Max 3 företrädare (en från
vardera huvudorganisationerna Kommunal, TCO-OF och SACO) får utses och ska anmälas
skriftligen.
För närmare information hänvisas till sekreteraren i nämnden.

Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i
Höörs kommun
Det är kommunerna själva – kommunfullmäktige – som fattar beslut om ersättningar till de
förtroendevalda. Principerna regleras i kommunallagen.
Till ordförandena i nämnder och styrelser utgår, förutom inläsningsarvode samt ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, ett särskilt månadsarvode.
Vidare utgår ersättning för övriga kostnader, som föranleds av uppdraget.
Följande ersättningsbestämmelser tillämpas i Höörs kommun fr o m 2003-01-01:

Kommentar [GD3]: Motsvaras av § 3

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, samt övriga
som väljs av fullmäktige i den mån ersättning inte utgår enligt andra bestämmelser.

Kommentar [GD4]: Motsvaras av § 1. Kommunalråd har ändrat
definition till kommunstyrelsens ordförande och 1:a vice
ordförande.

Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd finns särskilda bestämmelser. Med
kommunalråd avses här förtroendevald som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
§ 2 Förlorad arbetsförtjänst
Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön semesterförmåner, pensionsförmåner samt andra
anställningsförmåner
1.

Rätt till förlorad arbetsförtjänst har tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare,
samt andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt.

2.

Med förlorad arbetsförtjänst likställs förlorad ersättning från erkänd
arbetslöshetskassa.

3.

I underlaget för beräkning av förlorad arbetsförtjänst får ej inräknas kommunala
arvoden.

4.

Förlorad arbetsförtjänst skall styrkas med intyg från arbetsgivare eller för egen
företagare med slutskattesedel.
Förtydligande – KS au § 242/2002
Verifiering av förlorad arbetsförtjänst sker genom att den förtroendevalde lämnar
styrkt intyg från arbetsgivare på förlorad arbetsförtjänst per timme vid
sammanträde/förrättning.

Kommentar [GD5]: Numera ersätts semesterförmån och
pensionsförmån i särskild ordning § 9. Detta då det visat sig att
arbetsgivare gör olika beräkningar, vissa inkluderar dessa
förmåner, andra inte. Nu ska de inte ingå utan redovisas i särskild
ordning.
Kommentar [GD6]: I de nya bestämmelserna finns en paragraf
2 som tydliggörs för vilka förrättningar ersättning utgår för.
Ledamot har därför rätt till både timersättning och förlorad
arbetsförtjänst för samma förrättningar (förutsatt att ledamoten
förlorat arbetsförtjänst).
Kommentar [GD7]: Numera i § 4; nu även ers från
Försäkringskassan.
Kommentar [GD8]: Numera i § 4
Kommentar [GD9]: Blankett styrs av § 16
Kommentar [GD10]: För egenföretagare ska NE-blanketten
lämnas in då slutskattsedeln inte visar hur stor inkomsten i
näringsverksamhet är specifikt, § 4. Nu även schablonbelopp om
man ej kan visa hur stor inkomst man har (tex ny egenföretagare).
Kommentar [GD11]: Nu § 16

Om inte förlorad semester- och pensionsförmån kan inkluderas i denna
timersättning verifieras detta särskilt via styrkt intyg.
Utbetalning av ersättning sker utifrån detta underlag.
Vid förändring lämnas nytt intyg.
Motsvarande tillämpas vid förlorad förmån från arbetslöshetsförsäkring. Styrkt
intyg på förlorat belopp lämnas då från utbetalaren.
Kommunanställda förtroendevalda erhåller med hänvisning till AB § 31 mom 2
bibehållen lön i stället för ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kommentar [GD12]: Numera finns särskild avdelning i
reglementet som reglerar HUR man söker ersättning.
Kommentar [GD13]: Nu § 16

Kommentar [GD14]: Nu § 4

Maximigränsen 8 timmar per dygn vid utbetalning av ersättning för förlorad
arbetsförtjänst är slopad fr o m 2003-01-01.
5.

6.

Egen företagare kan alternativt få ersättning för styrkt extra kostnad, exempelvis
anställning av vikarie eller anlitande av entreprenör.
Ersättning utgår för:

Kommentar [GD15]: Detta alternativ utgår, har aldrig begärts
sådan ersättning.
Kommentar [GD16]: Motsvaras av § 2.

•sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedning, samt revisorernas
sammanträden,
•sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,

Kommentar [GD17]: Kräver numera beslut av nämnden.

•protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts,
•konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs, uppdrag som kontaktperson eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget,
Deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs osv ska beslutas av
respektive nämnd eller dess arbetsutskott. Återrapportering från sådana aktiviteter
ska ske i form av minnesanteckningar.
•förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen,

Kommentar [GD18]: I brådskande fall kan nu beslut fattas av
ordföranden.

•överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,
•sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
•överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ
den förtroendevalde själv tillhör,
•besiktning eller inspektion,
•överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
•fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,

Kommentar [GD19]: Motsvaras av § 2

•tid för resa till och från förrättning, samt för praktiska förberedelser i anslutning till
förrättningen.
För ersättning enligt dessa punkter krävs särskilt uppdrag.

§ 3 Månadsarvode
1.

Månadsarvode utgår för nedanstående förtroendeuppdrag, med belopp som gäller
from 2015-01-01.

Nämnd

Uppdrag

Belopp per månad

Kommunstyrelsen

Ordf
V ordf

KS arbetsutskott

ledamot

11 479

Kommunfullmäktige

Ordf
V ordf
2:e vice

2 870
718
718

Socialnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

11 479
2 870
2 870

64 568 *
32 284

Kommentar [GD20]: Motsvaras av § 6. Ersättning utgår vid
möten utanför kommunen.

Socialnämnden AU

Ordf
ledamot

1 433 **
1 433 **

Barn- och utbildningsnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

11 479
2 870
2 870

Teknisk nämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

4 303
1 076
1 076

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

5 740
1 435
1 435

Kultur- o fritidsnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

5 740
1 435
1 435

VA- och GIS
nämnden

Ordf
V ordf

4 303
1 076

Valnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

287***
72
72

Valberedning

Ordf
V ordf
2:e vice

287***
72
72

Revisorer

Ordf

2 870

ledamot

1 433

HFAB

Ordf

5 842

Överförmyndare

ordinarie
ersättare

se särskilt avtal
645

Om nämnd utser och kommunfullmäktige beslutar om ledamot i arbetsutskott ersätts denne med
motsvarande vice ordförandes ersättning.

Kommentar [GD21]: Numer tydliggörs att au ledamot får
ersättning motsvarande vice ordförande samt att särskild
jourersättning utgår.
Kommentar [GD22]: I de nya bestämmelserna har en au
ledamot lagts till

Kommentar [GD23]: Motsvaras av § 5. Det ska dock bara utgå
en jourersättning som delas mellan de ledamöter i socialnämnden
som har jour.
Kommentar [GD24]: Preciseras numera i uppräkningen.
Bestämmelsen kvarstår dock för det fall att nya arbetsutskott
tillkommer.

* Heltidsarvoderat kommunalråd. I ersättningen ingår samtliga uppdrag som kommunalrådet
innehar i kraft av sitt ämbete.

Kommentar [GD25]: Numera i § 1.

** Ersättning för jour och myndighetsutövning

Kommentar [GD26]: Numera en jourersättning

*** Femdubbel ersättning utgår under år då allmänna val hålles.

Kommentar [GD27]: § 5

Beloppen räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.

2.

Förtroendevald med månadsarvode äger rätt till ledighet i den utsträckning
kommunfullmäktige beslutar utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas
på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

3.

Om förtroendevald med månadsarvode av någon anledning inte kan fullgöra sitt
uppdrag under minst en månad, ska arvodet fördelas mellan den förtroendevalde
och dennes ersättare i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft
uppdraget.

Kommentar [GD28]: §§ 26-27

Vice ordförande och andre vice ordförande i nämnd erhåller motsvarande 25 % av
ordförandens månadsarvode. Detta gäller dock inte i Kommunstyrelsen.

Kommentar [GD29]: Utgår då alla är preciserade i listan ovan.

4.
5.

Semesterledighet är inte grund för ersättning till eventuell ersättare. Ersättning till
kommunalstyrelsens förste eller andre vice ordförande som tillfälligt ”vikarierar”
som kommunalråd vid ordinarie kommunalråds semester och/eller annan
korttidsfrånvaro ska utgå med en fast jourersättning om 800 kr per vecka eller 160
kr per dag samt om vederbörande ”vikarie” tjänstgör även ersättning för förlorad
arbetsförtjänst eller timersättning enligt schablon.

Kommentar [GD30]: Utgår då det nu mera finns två
kommunalråd som kan täcka varandras semestrar.

§ 4 Timarvode
1.

Arvode utgår för deltagande i sammanträden.
Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt till helt timarvode.

2.

Arvode utgår per påbörjad halvtimme. Timarvodet skall fr o m 2015-01-01 vara 146
kr.

3.

Rätt till arvode har tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare, samt andra
förtroendevalda som medgivits närvarorätt.
Närvarande men ej tjänstgörande ersättare har rätt till helt timarvode.

4.

Ersättning utgår för:

•sammanträden med kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedning, samt
revisorernas sammanträden,
•sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
•protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts,
•konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs, uppdrag som kontaktperson eller liknande som
rör kommunal angelägenhet och har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
•förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen,
•överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
•sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
•överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,
•presidiemöte i nämnd eller utskott,

Kommentar [GD31]: Motsvaras av 2 o § 6

•besiktning eller inspektion,
•överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
•fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,
•tid för resa till och från förrättning utanför kommunen.
För ersättning enligt dessa punkter krävs särskilt uppdrag.
5.

För förtroendevald med månadsarvode utgår arvode dock inte för
protokollsjustering i den nämnd den förtroendevalde själv tillhör

6.

Timarvode och månadsarvode inkluderar semesterersättning och ev förlorad
pensionsförmån. För förtroendevald med heltidsarvode gäller dock särskilt
pensionsreglemente, KPRF.

7.

Timarvodet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter
löneöversyn under föregående år för kommunanställd personal.

§ 5 Ersättning för inläsnings- och förberedelsetid
Ersättning för inläsnings- och förberedelsetid utgår med 150 kr per sammanträde. Rätt till sådant
arvode har även närvarande, ej tjänstgörande ersättare.

Kommentar [GD32]: Ersätts av § 2

Kommentar [GD33]: Motsvaras av § 2 sista meningen.

Kommentar [GD34]: Finns på respektive
arvodesbestämmelse.

Kommentar [GD35]: § 8

§ 6 Kommunfullmäktige
För sammanträde med Höörs kommunfullmäktige utgår till tjänstgörande ledamot eller dennes
ersättare ett fast arvode om 300 kr per sammanträde.
Fast arvode om 150 kr ska utgå för inläsnings- och förberedelsetid till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare, även icke tjänstgörande närvarande ersättare.
§ 7 Uppräkning av fasta arvoden
Samtliga fasta arvoden ska uppräknas enligt samma modell som de fasta månadsarvodena
uppräknas med enligt § 3 punkt 1 i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda”.

Kommentar [GD36]: Motsvaras av §§ 7-8. Ingen ändring i sak.
Tydliggör dock att ersättning även utgår för närvarande ersättare.

Kommentar [GD37]: Finns på respektive
arvodesbestämmelse.

§ 8 Reskostnadsersättning
Kostnader för resor till och från förrättning ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Avståndet måste dock överstiga 3 kilometer enkel färd för att ersättning ska utgå.

Kommentar [GD38]: Motsvaras av § 13

Du får även ersättning för resekostnader och traktamente enligt samma regler som gäller för de
anställda i kommunen (bil- och traktamentsavtal).

Kommentar [GD39]: Motsvaras av § 6.

Om Du för kommunens räkning skall göra en tjänsteresa till exempel i samband med kurs och dylikt,
kontakta nämndssekreteraren för upplysningar om hur Du beställer färdbiljetter, hotellrum m m.
§ 9 Övriga kostnader
Ersättning lämnas för styrkta merkostnader som uppkommit till följd av deltagande i förrättning,
och som inte ersätts på annat sätt.

Kommentar [GD40]: Timersättning för
sammanträde/förrättning utanför kommunen. Körersättning till
sammanträde (ej kommunalråd till kommunhuset) § 6 och § 13.
Kommentar [GD41]: Motsvaras av § 24
Kommentar [GD42]: Ersätts av §§ 14-15 med motsvarande
innehåll. Maxbelopp 1 200 kr per dag.

Exempel på kostnader som ersätts:
•ledsagare, tolk, inläsningshjälp eller liknande för förtroendevald med särskilda behov,
•vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk person som vårdas i den förtroendevaldes
familj, dock inte om tillsynen utförs av egen familjemedlem eller annan närstående.
§ 10 Tolkning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott/förhandlingsdelegation.

Pension och försäkringar

Kommentar [GD43]: Bestämmelsen ersätts av sista
paragrafen som ger kanslichefen och personalchefen tolkningsrätt,
vid begäran av förtroendevald ska ärendet dock beslutas av
kommunstyresens arbetsutskott.

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda är pensionsgrundande. För kommunalrådet, som är
heltidsengagerat, gäller särskilt pensionsreglemente antaget av kommunfullmäktige.
Kommunens trygghetsförsäkring – TFA-KL – gäller för förtroendevald vid olycksfall som
uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag, samt för färdolycksfall, det vill säga
skador som inträffat vid färd till eller ifrån sådan verksamhet.

Rapportering
Nämndssekreterarna lämnar varje månad uppgift till personalkontoret om de
sammanträden/förrättningar som avhållits. Anteckningar om närvaro sker efter varje sammanträde.
För att få rätt ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste Du själv fylla i en av kommunen fastställd
blankett och tala om vilken typ av ersättning som skall utgå – ersättning för inkomstbortfall från
ordinarie arbete och ersättning enligt schablon. Denna uppgift är obligatorisk och skall lämnas till
sekreteraren i omedelbar anslutning till sammanträdet.
Om Du deltagit i någon förrättning är det viktigt att Du omgående anmäler detta till sekreteraren i
den nämnd Du tillhör för att utbetalning skall kunna ske snarast. Du använder samma blankett som
ovan.
För att kommunen skall kunna betala ut ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst måste Du
anmäla Dina anspråk på en särskild blankett – inkomstuppgift. Uppgiften skickas till
personalkontoret. OBS! Om Du inte lämnat denna inkomstuppgift kan personalkontoret inte betala
ut sådan ersättning. Vid ändrad inkomst – glöm inte att anmäla ny uppgift snarast.
En särskild reseräkning måste upprättas i samband med rapportering av reskostnader och
traktamente.
Förekommande administrativa rutiner avseende attest m.m ska tillämpas.
Ta kontakt med nämndssekreteraren eller personalkontoret för vidare upplysningar.

Utbetalning
Arvoden och ersättningar utbetalas en gång i månaden, i regel den 25:e. Skulle det vara så att den
25:e infaller på en lördag utbetalas arvodet på fredagen, men infaller den 25:e på en söndag
utbetalas arvordet i stället på måndagen.

Kommentar [GD44]: §§ 11-12
Kommentar [GD45]: Ersätts av avsnittet hur förtroendevald
begär ersättning §§ 16-20 där varje ersättningsform har en egen §.

Arvodena utbetalas via Sparbanken Skåne. Uppgifter till utbetalning lämnas till banken via en
särskild blankett som tillhandahålls av personalrapportören.

Skatt
Personalkontoret drar automatiskt skatt med 30 % på Ditt arvode. Om Du har anställning i Höörs
kommun drar vi skatt som vanligt enligt skattetabellen.

Kommentar [GD46]: Styrs av lag.

Adressändring
Om Du ändrar namn eller adress skall detta omedelbart anmälas till personalkontoret eller till
sekreteraren i den styrelse/nämnd Du tillhör.

Förhinder
Om Du av någon anledning inte kan delta i sammanträde eller förrättning, som Du kallats till är det
Du själv som kallar Din ersättare. Om Du inte kan nå honom/henne, kontakta sekreteraren i
nämnden/styrelsen.

Information enligt personuppgiftslagen
Som förtroendevald i Höörs kommun registreras du i olika administrativa datasystem.
Uppgifter om namn, adress, personnummer, partitillhörighet samt politiska uppdrag finns med i
kommunens personaladministrativa system och i det förtroendemannaregister vi för. Uppgifterna
används bl a för administration av sammanträdesersättningar, utskick av kallelser m m. Du som har
nyckel s k tagg till kommunhusets lokaler finns med i vårt passagesystem.
Förtroendevaldas namn och partitillhörighet samt politiska uppdrag publiceras på kommunens
webbplats. Namn och partitillhörighet finns även med i protokoll som läggs ut på webbplatsen.
Uppgifterna lämnas också till Sveriges kommuner och Landsting för statistikändamål.
Uppgifter som är allmänna och offentliga kan också komma att lämnas ut i enlighet med
tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar.
Upptäcker du att någon personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur dina
personuppgifter används kan du kontakta kommunkansliet telefon 0413-280 00.

Kommentar [GD47]: Motsvaras av § 26
Kommentar [GD48]: Motsvaras av § 29

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Till dig som är
förtroendevald
Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-29

Lite om Höör
Höörs kommun har 15 737 invånare (juli 2014) och ligger mitt i Skåne, på gränsen mellan
slättlandskapet och skogsbygden. Närheten till hela Skåne, de goda
kommunikationsmöjligheterna, den omväxlande naturen och det rika kultur- och fritidslivet har
gjort Höör till en eftertraktad kommun att bo i.
Namnet Höör har utvecklats ur ”hargh”, vilket betyder offerplats. Offerlunden låg på den plats där
kyrkan nu ligger. Här samlades folket från trakten för att offra till gudarna för god skörd och lycka i
strid.
Höörs storkommun bildades 1969 genom sammanslagning med Norra Frosta kommun, Tjörnarps
församling och Snogeröds kommun. Sedan dess har kommunen haft en befolkningsökning på drygt
50 %. Höör är en av de kommuner i Skåne som ökat sin folkmängd, procentuellt sett, mest under de
senaste 25 åren.
De goda kommunikationerna har gynnat tågpendling och ökat Höörs attraktivitet som bostadsort.
Sedan 1987 finns Pågatågen här, under 90-talet började regionaltågen Kustpilen trafikera Höör och
sommaren 2001 nådde även Öresundstågen Höör.
Höör är en blomstrande småföretagarkommun. Näringslivet i Höörs kommun är småskaligt och
består av närmare 500 aktiva företag. Turismen är en näring som växer och sysselsätter allt fler.
Inom kommunen finns också ett stort antal kurs- och konferensanläggningar samt olika vårdhem.
Musik, konst, hantverkare, idrott och föreningar inom alla områden har en mycket aktiv och
växande verksamhet.

Kommunens uppgifter
Kommunen är en serviceinrättning som lämnar tjänster till kommunens invånare. Verksamheten är
mångsidig. Kommunen planerar mark, bygger och underhåller gator, levererar vatten, svarar för
renhållning, sköter räddningstjänst, ombesörjer undervisning i skolorna och barnomsorg, driver
bibliotek och musikskola, lämnar socialtjänst i olika former, organiserar fritidsverksamhet m m.
En del av dessa uppgifter lyder under speciella lagar. Annan verksamhet inom kommunen regleras
rättsligt av kommunallagen som är en ramlagstiftning. Detta betyder att den inte ger detaljerade
anvisningar om hur kommunerna skall sköta sina angelägenheter, endast en yttre ram inom vilken
varje kommun har en viss handlingsfrihet.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnderna
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ ”kommunens riksdag”. Ledamöterna
utses vid allmänna val. I Höörs kommun har fullmäktige 41 ledamöter.
Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt
i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och
avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande förändringsfrågor
för kommunen.
Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, i regel sista onsdagen, kl 19.00 på
Älvkullen.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Tid och plats för dessa kungörs bl a i
ortstidningarna samt på kommunens anslagstavla och hemsidan.

Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna samt deras ordförande,
1:e vice och 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning av kommunens angelägenheter
och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.
Ärenden som kommunfullmäktige ska behandla, måste först beredas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande är en heltidsengagerad politiker och tillika kommunalråd. Från och
med 2015-01-01 finns även ett andra halvtidsarbetande kommunalråd som kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs
för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.
I Höörs kommun finns följande nämnder:
Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Teknisk nämnd, Miljö- och
byggnadsnämnd, VA- och GISnämnd som är gemensam med Hörby kommun samt valnämnd. Varje
nämnd utser sina respektive arbetsutskott. Kommunfullmäktige har i reglementen för nämnderna
fastställt deras respektive verksamhetsområden.
Könsfördelning för kommunens förtroendevalda var i september 2014 64 % män och 36 % kvinnor
och medelåldern var vid samma tidpunkt 62 år.

Verksamhet
Höörs kommun är en av de största arbetsgivarna i kommunen med ca 1 000 anställda. Deras uppgift
är att ombesörja styrelsens och nämndernas olika åligganden, verkställa fattade beslut och sköta
den löpande verksamheten. Deras insatser är betydelsefulla för att upprätthålla en god kommunal
service till invånarna.

Anställda per verksamhetsområde i juli 2014
(totalt ca 1 000 personer med månadslön)
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Kommunledningskansliet
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Könsfördelningen är 18 % män och 82 % kvinnor. Medelåldern var 47 år 31 juli 2014.

Vision och värderingar för Höörs kommun 2025
Ett vägledande dokument för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna är visionen
för Höörs kommun. 2025 vill kommunen vara ”en mötesplats som tar vara på och utvecklar
individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter
tas tillvara för boende, fritid och företagande.” Helt enkelt att Höörs kommun är den naturliga
arenan- Medborgaren den naturliga partnern”
För att nå visionen finns ett fokus på sex områden:
- Kommunikationer som förenklar livet
-

Attraktiv boendeort mitt i regionen

-

Agera för hållbar utveckling

-

Höör en del av kunskapsregionen

-

Kreativt möteslandskap

-

Stärka vår position i regionen

Ledorden i arbetet är:
Vi söker kreativa lösningar för alla livssituationer. Vårt agerande bygger på samarbete och präglas
av ansvar, trygghet, öppenhet och respekt.
För varje mandatperiod antar kommunfullmäktige mål, vilka nämnderna ska nå för att ”leva upp till
visionen”. Under hösten 2014 och vintern 2015 kommer kommunfullmäktige ta fram mål för
perioden 2015-2019.

Organisationsöversikt, inklusive bolag

Ekonomi
Höörs kommun har definierat sin ekonomiska strategi utifrån begreppet god ekonomisk
hushållning. Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel
ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, det vill säga vad som faktiskt åstadkommits
för pengarna. De finansiella målen ska enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål
och riktlinjer som är av betydelse för denna hushållning för Höörs kommun.
Av effektmålen har kommunfullmäktige dessutom angivit fem mål som har särskild vikt för
begreppet god ekonomisk hushållning i Höör.

Kostnader för politisk verksamhet

Kostnaden för politisk verksamhet inkluderar såväl direkta som indirekta kostnader, vilka i sin tur
består av följande:










Arvodering av förtroendevalda
Revisionskostnader i form av förtroendemannarevision och revisionskonsulter
Stöd till politiska partier
Sammanträdesadministration vid nämnds- och styrelsemöten
Tjänstemän som arbetar mot förtroendevalda såsom exempelvis nämndsekreterare
Allmänna val
Borgerliga förrättningar
Medlemsavgifter och taxering
Kommunens överförmyndarverksamhet

Sammanträden
Sammanträden hålls vanligtvis en gång per månad på de tider som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna själva beslutar.
Kallelser och föredragningslistor utsändes genom ordförandens försorg. Kallelse till
kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utsändas en vecka innan sammanträdet.
Kommunstyrelsens kallelse ska enligt reglementet utsändas fem dagar innan sammanträdet. I
respektive nämnds reglemente anges när kallelse ska skickas ut, som regel gäller fem dagar innan
sammanträdet.
Kommunkansliet samt respektive nämnds kansli tar hand om alla inkommande ärenden och
diarieför dessa. Sedan beslut fattats verkställs dessa och expedieras av respektive kansli.
Sammanträdesprotokoll skall justeras senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.
Ersättare som inte är tjänstgörande har, enligt kommunallagen, närvarorätt i kommunstyrelsen och
nämnderna. Icke tjänstgörande ersättare har även, enligt kommun-styrelsens och respektive
nämnds reglemente, yttranderätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Även företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid
sammanträden med nämnderna. Närvarorätten gäller endast vid behandling av frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och de anställda. Max 3 företrädare (en från
vardera huvudorganisationerna Kommunal, TCO-OF och SACO) får utses och ska anmälas
skriftligen.
För närmare information hänvisas till sekreteraren i nämnden.

Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i
Höörs kommun
Det är kommunerna själva – kommunfullmäktige – som fattar beslut om ersättningar till de
förtroendevalda. Principerna regleras i kommunallagen.
Till ordförandena i nämnder och styrelser utgår, förutom inläsningsarvode samt ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, ett särskilt månadsarvode.
Vidare utgår ersättning för övriga kostnader, som föranleds av uppdraget.
Följande ersättningsbestämmelser tillämpas i Höörs kommun fr o m 2003-01-01:

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen, samt övriga
som väljs av fullmäktige i den mån ersättning inte utgår enligt andra bestämmelser.
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd finns särskilda bestämmelser. Med
kommunalråd avses här förtroendevald som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
§ 2 Förlorad arbetsförtjänst
Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön semesterförmåner, pensionsförmåner samt andra
anställningsförmåner
1.

Rätt till förlorad arbetsförtjänst har tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare,
samt andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt.

2.

Med förlorad arbetsförtjänst likställs förlorad ersättning från erkänd
arbetslöshetskassa.

3.

I underlaget för beräkning av förlorad arbetsförtjänst får ej inräknas kommunala
arvoden.

4.

Förlorad arbetsförtjänst skall styrkas med intyg från arbetsgivare eller för egen
företagare med slutskattesedel.
Förtydligande – KS au § 242/2002
Verifiering av förlorad arbetsförtjänst sker genom att den förtroendevalde lämnar
styrkt intyg från arbetsgivare på förlorad arbetsförtjänst per timme vid
sammanträde/förrättning.
Om inte förlorad semester- och pensionsförmån kan inkluderas i denna
timersättning verifieras detta särskilt via styrkt intyg.
Utbetalning av ersättning sker utifrån detta underlag.
Vid förändring lämnas nytt intyg.
Motsvarande tillämpas vid förlorad förmån från arbetslöshetsförsäkring. Styrkt
intyg på förlorat belopp lämnas då från utbetalaren.
Kommunanställda förtroendevalda erhåller med hänvisning till AB § 31 mom 2
bibehållen lön i stället för ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Maximigränsen 8 timmar per dygn vid utbetalning av ersättning för förlorad
arbetsförtjänst är slopad fr o m 2003-01-01.

5.

Egen företagare kan alternativt få ersättning för styrkt extra kostnad, exempelvis
anställning av vikarie eller anlitande av entreprenör.

6.

Ersättning utgår för:

•sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedning, samt revisorernas
sammanträden,
•sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
•protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts,
•konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs, uppdrag som kontaktperson eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget,
Deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs osv ska beslutas av
respektive nämnd eller dess arbetsutskott. Återrapportering från sådana aktiviteter
ska ske i form av minnesanteckningar.
•förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen,
•överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,
•sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
•överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ
den förtroendevalde själv tillhör,
•besiktning eller inspektion,
•överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
•fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,
•tid för resa till och från förrättning, samt för praktiska förberedelser i anslutning till
förrättningen.
För ersättning enligt dessa punkter krävs särskilt uppdrag.

§ 3 Månadsarvode
1.

Månadsarvode utgår för nedanstående förtroendeuppdrag, med belopp som gäller
from 2015-01-01.

Nämnd

Uppdrag

Belopp per månad

Kommunstyrelsen

Ordf
V ordf

KS arbetsutskott

ledamot

11 479

Kommunfullmäktige

Ordf
V ordf
2:e vice

2 870
718
718

Socialnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

11 479
2 870
2 870

64 568 *
32 284

Socialnämnden AU

Ordf
ledamot

1 433 **
1 433 **

Barn- och utbildningsnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

11 479
2 870
2 870

Teknisk nämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

4 303
1 076
1 076

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

5 740
1 435
1 435

Kultur- o fritidsnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

5 740
1 435
1 435

VA- och GIS
nämnden

Ordf
V ordf

4 303
1 076

Valnämnden

Ordf
V ordf
2:e vice

287***
72
72

Valberedning

Ordf
V ordf
2:e vice

287***
72
72

Revisorer

Ordf

2 870

ledamot

1 433

HFAB

Ordf

5 842

Överförmyndare

ordinarie
ersättare

se särskilt avtal
645

Om nämnd utser och kommunfullmäktige beslutar om ledamot i arbetsutskott ersätts denne med
motsvarande vice ordförandes ersättning.
* Heltidsarvoderat kommunalråd. I ersättningen ingår samtliga uppdrag som kommunalrådet
innehar i kraft av sitt ämbete.
** Ersättning för jour och myndighetsutövning
*** Femdubbel ersättning utgår under år då allmänna val hålles.
Beloppen räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under
föregående år för kommunanställd personal.

2.

Förtroendevald med månadsarvode äger rätt till ledighet i den utsträckning
kommunfullmäktige beslutar utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas
på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

3.

Om förtroendevald med månadsarvode av någon anledning inte kan fullgöra sitt
uppdrag under minst en månad, ska arvodet fördelas mellan den förtroendevalde
och dennes ersättare i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft
uppdraget.

4.

Vice ordförande och andre vice ordförande i nämnd erhåller motsvarande 25 % av
ordförandens månadsarvode. Detta gäller dock inte i Kommunstyrelsen.

5.

Semesterledighet är inte grund för ersättning till eventuell ersättare. Ersättning till
kommunalstyrelsens förste eller andre vice ordförande som tillfälligt ”vikarierar”
som kommunalråd vid ordinarie kommunalråds semester och/eller annan
korttidsfrånvaro ska utgå med en fast jourersättning om 800 kr per vecka eller 160
kr per dag samt om vederbörande ”vikarie” tjänstgör även ersättning för förlorad
arbetsförtjänst eller timersättning enligt schablon.

§ 4 Timarvode
1.

Arvode utgår för deltagande i sammanträden.
Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt till helt timarvode.

2.

Arvode utgår per påbörjad halvtimme. Timarvodet skall fr o m 2015-01-01 vara 146
kr.

3.

Rätt till arvode har tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare, samt andra
förtroendevalda som medgivits närvarorätt.
Närvarande men ej tjänstgörande ersättare har rätt till helt timarvode.

4.

Ersättning utgår för:

•sammanträden med kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedning, samt
revisorernas sammanträden,
•sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
•protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts,
•konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs, uppdrag som kontaktperson eller liknande som
rör kommunal angelägenhet och har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
•förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen,
•överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
•sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
•överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,
•presidiemöte i nämnd eller utskott,

•besiktning eller inspektion,
•överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
•fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,
•tid för resa till och från förrättning utanför kommunen.
För ersättning enligt dessa punkter krävs särskilt uppdrag.
5.

För förtroendevald med månadsarvode utgår arvode dock inte för
protokollsjustering i den nämnd den förtroendevalde själv tillhör

6.

Timarvode och månadsarvode inkluderar semesterersättning och ev förlorad
pensionsförmån. För förtroendevald med heltidsarvode gäller dock särskilt
pensionsreglemente, KPRF.

7.

Timarvodet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter
löneöversyn under föregående år för kommunanställd personal.

§ 5 Ersättning för inläsnings- och förberedelsetid
Ersättning för inläsnings- och förberedelsetid utgår med 150 kr per sammanträde. Rätt till sådant
arvode har även närvarande, ej tjänstgörande ersättare.
§ 6 Kommunfullmäktige
För sammanträde med Höörs kommunfullmäktige utgår till tjänstgörande ledamot eller dennes
ersättare ett fast arvode om 300 kr per sammanträde.
Fast arvode om 150 kr ska utgå för inläsnings- och förberedelsetid till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare, även icke tjänstgörande närvarande ersättare.
§ 7 Uppräkning av fasta arvoden
Samtliga fasta arvoden ska uppräknas enligt samma modell som de fasta månadsarvodena
uppräknas med enligt § 3 punkt 1 i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda”.
§ 8 Reskostnadsersättning
Kostnader för resor till och från förrättning ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Avståndet måste dock överstiga 3 kilometer enkel färd för att ersättning ska utgå.
Du får även ersättning för resekostnader och traktamente enligt samma regler som gäller för de
anställda i kommunen (bil- och traktamentsavtal).
Om Du för kommunens räkning skall göra en tjänsteresa till exempel i samband med kurs och dylikt,
kontakta nämndssekreteraren för upplysningar om hur Du beställer färdbiljetter, hotellrum m m.
§ 9 Övriga kostnader
Ersättning lämnas för styrkta merkostnader som uppkommit till följd av deltagande i förrättning,
och som inte ersätts på annat sätt.

Exempel på kostnader som ersätts:
•ledsagare, tolk, inläsningshjälp eller liknande för förtroendevald med särskilda behov,
•vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk person som vårdas i den förtroendevaldes
familj, dock inte om tillsynen utförs av egen familjemedlem eller annan närstående.
§ 10 Tolkning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott/förhandlingsdelegation.

Pension och försäkringar
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda är pensionsgrundande. För kommunalrådet, som är
heltidsengagerat, gäller särskilt pensionsreglemente antaget av kommunfullmäktige.
Kommunens trygghetsförsäkring – TFA-KL – gäller för förtroendevald vid olycksfall som
uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag, samt för färdolycksfall, det vill säga
skador som inträffat vid färd till eller ifrån sådan verksamhet.

Rapportering
Nämndssekreterarna lämnar varje månad uppgift till personalkontoret om de
sammanträden/förrättningar som avhållits. Anteckningar om närvaro sker efter varje sammanträde.
För att få rätt ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste Du själv fylla i en av kommunen fastställd
blankett och tala om vilken typ av ersättning som skall utgå – ersättning för inkomstbortfall från
ordinarie arbete och ersättning enligt schablon. Denna uppgift är obligatorisk och skall lämnas till
sekreteraren i omedelbar anslutning till sammanträdet.
Om Du deltagit i någon förrättning är det viktigt att Du omgående anmäler detta till sekreteraren i
den nämnd Du tillhör för att utbetalning skall kunna ske snarast. Du använder samma blankett som
ovan.
För att kommunen skall kunna betala ut ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst måste Du
anmäla Dina anspråk på en särskild blankett – inkomstuppgift. Uppgiften skickas till
personalkontoret. OBS! Om Du inte lämnat denna inkomstuppgift kan personalkontoret inte betala
ut sådan ersättning. Vid ändrad inkomst – glöm inte att anmäla ny uppgift snarast.
En särskild reseräkning måste upprättas i samband med rapportering av reskostnader och
traktamente.
Förekommande administrativa rutiner avseende attest m.m ska tillämpas.
Ta kontakt med nämndssekreteraren eller personalkontoret för vidare upplysningar.

Utbetalning
Arvoden och ersättningar utbetalas en gång i månaden, i regel den 25:e. Skulle det vara så att den
25:e infaller på en lördag utbetalas arvodet på fredagen, men infaller den 25:e på en söndag
utbetalas arvordet i stället på måndagen.

Arvodena utbetalas via Sparbanken Skåne. Uppgifter till utbetalning lämnas till banken via en
särskild blankett som tillhandahålls av personalrapportören.

Skatt
Personalkontoret drar automatiskt skatt med 30 % på Ditt arvode. Om Du har anställning i Höörs
kommun drar vi skatt som vanligt enligt skattetabellen.

Adressändring
Om Du ändrar namn eller adress skall detta omedelbart anmälas till personalkontoret eller till
sekreteraren i den styrelse/nämnd Du tillhör.

Förhinder
Om Du av någon anledning inte kan delta i sammanträde eller förrättning, som Du kallats till är det
Du själv som kallar Din ersättare. Om Du inte kan nå honom/henne, kontakta sekreteraren i
nämnden/styrelsen.

Information enligt personuppgiftslagen
Som förtroendevald i Höörs kommun registreras du i olika administrativa datasystem.
Uppgifter om namn, adress, personnummer, partitillhörighet samt politiska uppdrag finns med i
kommunens personaladministrativa system och i det förtroendemannaregister vi för. Uppgifterna
används bl a för administration av sammanträdesersättningar, utskick av kallelser m m. Du som har
nyckel s k tagg till kommunhusets lokaler finns med i vårt passagesystem.
Förtroendevaldas namn och partitillhörighet samt politiska uppdrag publiceras på kommunens
webbplats. Namn och partitillhörighet finns även med i protokoll som läggs ut på webbplatsen.
Uppgifterna lämnas också till Sveriges kommuner och Landsting för statistikändamål.
Uppgifter som är allmänna och offentliga kan också komma att lämnas ut i enlighet med
tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar.
Upptäcker du att någon personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur dina
personuppgifter används kan du kontakta kommunkansliet telefon0413-280 00.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Dnr KSF 2016/184

§ 316 Revidering av arvodesbestämmelser
för förtroendevalda 2016
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Arvodesreglementet fastställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Förvaltningen ska ändra reglementet enligt följande:
§ 2 b Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan utse politiska
arbetsgrupper.
§ 2 e Nämnderna ska besluta om vilka kurser ledamöterna får gå på. I brådskande fall
kan beslutanderätten delegeras till arbetsutskott/presidium och i sista hand till
ordföranden.
Jourtillägg till socialnämndens arbetsutskott, det är bara ett jourtillägg som kan betalas ut
men det kan delas upp på flera. Detta ska framgå tydligt.
Benämningen AU i bilaga 1 ska ändras till presidier i de nämnder som inte har AU.
Fast arvode till den fjärde ledamoten i au.
Det ska läggas till en paragraf efter § 6 som behandlar timarvoden. Den ska lyda som
följer:
Ledamot och ersättare som både blivit kallade till och deltar i nämndsmöte,
kommunstyrelsemöte och kommunfullmäktigemöte har rätt till inläsningsarvode.
Inläsningsarvodet uppgår till IRA /400 per sammanträde.
§ 5 ska formuleras:
De förtroendevalda som har rätt till månadsarvode har inte rätt till timarvode och
inläsningsarvode inom ramen för det uppdrag där månadsarvodena utgår.
Arvodesreglementet i sin helhet ska träda i kraft 2019-01-01. Reglementet med undantag
från reglerna med månadsarvoden och beloppsförändringar ska träda i kraft från 2017-0101.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap.
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en
Justerande
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obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL).
Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner.
En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun.
I det förslag som arbetats fram finns i korthet följande ersättningar:
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (obligatorisk); ges med faktiskt förlorat belopp,
alternativt finns det ett schablonbelopp. Ersättningen ska ses som en slags
kostnadsersättning och inte blandas ihop med timersättning.
Timersättning (frivillig); den ersättning som den förtroendevalda får för sitt uppdrag per
timme. Denna ersättning utgår även om den förtroendevalde får ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. För de som har mer tidskrävande uppdrag utgår istället månadsarvode.
Inläsningsarvode (frivillig); en mindre ersättning för inläsningstid som en ledamot eller
ersättare kan få då de deltagit i ett nämndssammanträde,
kommunstyrelsesammanträde eller kommunfullmäktigesammanträde som de blivit kallade
till. Den som har månadsarvode får inte inläsningsarvode för samma uppdrag.
Månadsarvode (frivillig); utgår bland annat till ordföranden och vice ordföranden i
nämnderna och kommunfullmäktige samt till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ersättningen utgår i ett fast belopp för allt arbete i uppdraget vilket är helt nytt förslag i
detta reglemente. Månadsersättningen kan inte kombineras med timarvode för samma
uppdrag. Den förtroendevalde har fortfarande rätt att få ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Skapar förutsägbarhet och förenklar administrationen både för kommunen
och för de förtroendevalda.
Ersättning för kostnader; resekostnader (frivillig), ersättning för tillsyn av barn
(obligatorisk) eller sjuk anhörig (frivillig) och ersättning till funktionshindrade (obligatorisk).
Sammanfattningsvis kan en förtroendevald få ersättning för förlorad arbetsförtjänst +
timersättning och inläsningsarvode eller månadsarvode + kostnadsersättning.
Nya rutiner för utbetalning av arvode
I samband med att de nya arvodesbestämmelserna träder i kraft ändras även rutinerna för
arvodeshanteringen. Syftet är förbättrad intern kontroll och effektivare administration.
Revisorerna, personalavdelningen, kansliet och arvodesberedningen har alla haft
synpunkter på hanteringen av arvodena. Den nya rutinen möter de krav som framställts
så långt det går. Kansliet arbetar även på att hitta former för elektronisk rapportering.
Följande rutiner gäller från och med den 1 december 2016:
Förlorad arbetsförtjänst: En särskild blankett är utformad för begäran om förlorad
arbetsförtjänst. Den skrivs under av den förtroendevalde och ges till nämndsekreteraren
som kontrollerar att blanketten är ifylld och läslig. Blanketten lämnas sedan direkt till
Justerande
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personalkontoret. Internkontrollen består i att personalkontoret kommer att göra stickprov
2 ggr per år. Personalkontoret kommer då välja ut hälften av de förtroendevalda som
begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sedan ringa arbetsgivaren och fråga om
tjänstledighet begärts de timmar som angivits på de utvalda blanketterna samt att det
faktiskt förlorats arbetsförtjänst. Det är viktigt att rätt timmar anges, dvs. de timmar som
den förtroendevalde skulle arbetat men inte kunde, dvs. inte de timmar mötet pågått.
Blanketterna är utformade för att stödja de förtroendevalda. Rutinen gör att de
förtroendevalda kan lämna in sin begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst direkt
på mötet (på särskild blankett) och få utbetalning samtidigt som timarvodet utgår. Det
minimerar förskjutningen även om den fortfarande inte är obetydlig. Rutinen gör även att
det genomförs en tillräcklig kontroll. Personalkontoret får ökad arbetsbelastning men bara
under två korta perioder per år.
Månadsersättning: utbetalas automatiskt.
Timersättning, inläsningsarvode och reseersättning: särskild blankett tillhandahålls på
sammanträdena. Varje ledamot signerar för de uppgifter de lämnar. Nämndsekreteraren
signerar för att intyga att rätt mötestider angetts samt att blanketten är ifylld och läsbar.
Förrättningar: särskild blankett finns. Signeras av ordföranden i nämnden för att intyga
att uppdraget skett efter beslut av ordföranden eller nämnden samt av
nämndsekreteraren för att intyga att blanketten är ifylld och läsbar.
Övriga kostnadsersättningar: inte så ofta förekommande. Skriftlig rutin saknas.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta:
Förvaltningen ska ändra reglementet enligt följande:
§ 2 b Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan utse politiska
arbetsgrupper.
§ 2 Nämnderna ska besluta om vilka kurser ledamöterna får gå på. I brådskande fall kan
beslutanderätten delegeras till arbetsutskott/presidium och i sista hand till ordföranden.
Jourtillägg till socialnämndens arbetsutskott, det är bara ett jourtillägg som kan betalas ut
men det kan delas upp på flera. Detta ska framgå tydligt.
Benämningen AU i bilaga 1 ska ändras till presidier i de nämnder som inte har AU.
Fast arvode till den fjärde ledamoten i au.
Det ska läggas till en paragraf efter § 6 som behandlar timarvoden. Den ska lyda som
följer:
Ledamot och ersättare som både blivit kallade till och deltar i nämndsmöte,
kommunstyrelsemöte och kommunfullmäktigemöte har rätt till inläsningsarvode.
Inläsningsarvodet uppgår till IRA /400 per sammanträde.
§ 5 ska formuleras:
De förtroendevalda som har rätt till månadsarvode har inte rätt till timarvode och
inläsningsarvode inom ramen för det uppdrag där månadsarvodena utgår.
Justerande
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Arvodesreglementet i sin helhet ska träda i kraft 2019-01-01. Reglementet med undantag
från reglerna med månadsarvoden och beloppsförändringar ska träda i kraft från 2017-0101.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns tilläggsförslag av Stefan Lissmark (S). Ordföranden
frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om tilläggsförslagen kan bifallas och finner att de
bifalls.

Beslutsunderlag
1. Slutligt förslag till arvodesreglemente i Höörs kommun 2016-09-05.pdf
2. Arvodesberedningens förslag till arvode (fasta arvoden)
3. Mötesanteckningar 2016-09-12.pdf (arvodesberedningsgruppens beslutssammanträde)
4. Tjänsteskrivelseförslagtillau.docx (förslag till au från kansliet)<!-- 9. # -->
5. Mötesblankett mall.doc
6. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
7. Blankett förlorad arbetsförtjänst.docx
_____
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§ 259 Revidering av arvodesbestämmelser
för förtroendevalda 2016
Björn Andreasson (M) och Maria Boström-Lambrén (S) deltar inte i ärendets beredning på
grund av jäv.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Arvodesreglemente för 2016-2018 återremitteras för justeringar enligt dagens
diskussioner och för komplettering av beslutsunderlaget med nu gällande reglemente,
beslut där nu gällande reglemente fastställs samt dokument där det framgår vilken text i
nu gällande reglemente som stryks (markeras med överstrykning av text) respektive
ändras (ny text markeras med gul överstrykning).
2. Arvodesreglemente för 2019 och framledes återremitteras till förvaltningen.
Handläggningen ska vara vilande tills dess SKL:s analysgrupp gjort en genomlysning av
kommunen.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap.
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en
obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL).
Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner.
En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun.
I det förslag som arbetats fram för nästa mandatperiod finns i korthet följande
ersättningar:
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (obligatorisk); ges med faktiskt förlorat belopp,
alternativt finns det ett schablonbelopp. Ersättningen ska ses som en slags
kostnadsersättning och inte blandas ihop med timersättning.
Timersättning (frivillig); den ersättning som den förtroendevalda får för sitt uppdrag per
timme. Denna ersättning utgår även om den förtroendevalde får ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. För de som har mer tidskrävande uppdrag utgår istället månadsarvode.
Justerande
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Inläsningsarvode (frivillig); en mindre ersättning för inläsningstid som en ledamot eller
ersättare kan få då de deltagit i ett nämndssammanträde,
kommunstyrelsesammanträde eller kommunfullmäktigesammanträde som de blivit kallade
till. Den som har månadsarvode får inte inläsningsarvode för samma uppdrag.
Månadsarvode (frivillig); utgår bland annat till ordföranden och vice ordföranden i
nämnderna och kommunfullmäktige samt till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ersättningen utgår i ett fast belopp för allt arbete i uppdraget vilket är helt nytt förslag i
detta reglemente. Månadsersättningen kan inte kombineras med timarvode för samma
uppdrag. Den förtroendevalde har fortfarande rätt att få ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Skapar förutsägbarhet och förenklar administrationen både för kommunen
och för de förtroendevalda.
Ersättning för kostnader; resekostnader (frivillig), ersättning för tillsyn av barn
(obligatorisk) eller sjuk anhörig (frivillig) och ersättning till funktionshindrade (obligatorisk).
Sammanfattningsvis kan en förtroendevald få ersättning för förlorad arbetsförtjänst +
timersättning och inläsningsarvode eller månadsarvode + kostnadsersättning.
Nya rutiner för utbetalning av arvode
I samband med att de nya arvodesbestämmelserna träder i kraft ändras även rutinerna för
arvodeshanteringen. Syftet är förbättrad intern kontroll och effektivare administration.
Revisorerna, personalavdelningen, kansliet och arvodesberedningen har alla haft
synpunkter på hanteringen av arvodena. Den nya rutinen möter de krav som framställts
så långt det går. Kansliet arbetar även på att hitta former för elektronisk rapportering.
Följande rutiner gäller från och med den 1 december 2016:
Förlorad arbetsförtjänst: En särskild blankett är utformad för begäran om förlorad
arbetsförtjänst. Den skrivs under av den förtroendevalde och ges till nämndsekreteraren
som kontrollerar att blanketten är ifylld och läslig. Blanketten lämnas sedan direkt till
personalkontoret. Internkontrollen består i att personalkontoret kommer att göra stickprov
2 ggr per år. Personalkontoret kommer då välja ut hälften av de förtroendevalda som
begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sedan ringa arbetsgivaren och fråga om
tjänstledighet begärts de timmar som angivits på de utvalda blanketterna samt att det
faktiskt förlorats arbetsförtjänst. Det är viktigt att rätt timmar anges, dvs. de timmar som
den förtroendevalde skulle arbetat men inte kunde, dvs. inte de timmar mötet pågått.
Blanketterna är utformade för att stödja de förtroendevalda. Rutinen gör att de
förtroendevalda kan lämna in sin begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst direkt
på mötet (på särskild blankett) och få utbetalning samtidigt som timarvodet utgår. Det
minimerar förskjutningen även om den fortfarande inte är obetydlig. Rutinen gör även att
det genomförs en tillräcklig kontroll. Personalkontoret får ökad arbetsbelastning men bara
under två korta perioder per år.
Månadsersättning: utbetalas automatiskt.
Timersättning, inläsningsarvode och reseersättning: särskild blankett tillhandahålls på
sammanträdena. Varje ledamot signerar för de uppgifter de lämnar. Nämndsekreteraren
signerar för att intyga att rätt mötestider angetts samt att blanketten är ifylld och läsbar.
Förrättningar: särskild blankett finns. Signeras av ordföranden i nämnden för att intyga
Justerande

Utdragsbestyrkande
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att uppdraget skett efter beslut av ordföranden eller nämnden samt av
nämndsekreteraren för att intyga att blanketten är ifylld och läsbar.
Övriga kostnadsersättningar: inte så ofta förekommande. Skriftlig rutin saknas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att istället föreslå att de nya reglerna ska
träda i kraft den 1 januari 2019 då den nya mandatperioden börjar för att alla
förtroendevalda ska kunna förutse sina ersättningar för de uppdrag de åtagit sig.
Förvaltningen har därför omarbetat reglementet så att det finns ett reglemente för
perioden fram till nästa mandatperiod där nuvarande ersättningsnivåer kvarstår men de
oklarheter som funnits i det tidigare reglementet klargörs och ett reglemente som ska
börja gälla nästa mandatperiod. De nya rutinerna ska ändå börja gälla när de nya
reglerna antagits av kommunfullmäktige.

Överläggning
Johan Svahnberg (M) anser att arvodesreglementet 2016-2018 borde ändras så att:
5 § kompletteras med arvode för HFAB:s ordförande, medkommunalrådet och
socialnämndens arbetsutskotts fjärde ledamot.
Anders Magnhagen (S) anser att arvodesreglementet 2016-2018 borde ändras så att:
§ 4 ”rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsförtjänst” ändras till ”rätt till ersättning för
faktiskt förlorad arbetsförtjänst”.
Christer Olsson (M) anser att arvodesreglementet 2016-2018 borde ändras så att:
§ 7 ”ett fast arvode om 319 kr för 2017” ändras till ”ett fast arvode om 319 kr per
sammanträde för 2017”.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyreslen besluta att
återremittera Arvodesreglemente för 2016-2018 för justeringar enligt dagens diskussioner
och för komplettering av beslutsunderlaget med nu gällande reglemente, beslut där nu
gällande reglemente fastställs samt dokument där det framgår vilken text i nu gällande
reglemente som stryks (markeras med överstrykning av text) respektive ändras (ny text
markeras med gul överstrykning).
Jörgen Ekman (L) föreslår i första hand kommunstyrelsen besluta att Arvodesreglemente
för 2019 och framledes återremitteras till förvaltningen. Handläggningen ska vara vilande
tills dess SKL:s analysgrupp gjort en genomlysning av kommunen.
Jörgen Ekman (L) föreslår i andra hand kommunstyrelsen besluta att de fasta arvodena
ska ändras så att kommunstyrelsens ordförande får ett arvode på 80 % av IRA, att
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande får ett arvode på 40 % av IRA, att socialnämndens
och barn- och utbildningsnämndens ordföranden får ett arvode på 25 % av IRA, att
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordföranden får ett arvode
på 12,5 % av IRA och att socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 2:e vice
Justerande

Utdragsbestyrkande
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ordföranden får ett arvode på 6,25 % av IRA.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det för Arvodesreglemente för 2016-2018 finns ett
återremissyrkande.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Arvodesreglemente för 2016-2018 ska
återremitteras eller om beslut ska fattas idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet.
Ordföranden konstaterar att det för Arvodesreglemente för 2019- finns ett
återremissyrkande.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Arvodesreglemente för 2019- ska återremitteras
eller om beslut ska fattas idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.

Beslutsunderlag
1. Arvodesreglemente 2016-2018.docx (liggande förslag för innevarande mandatperiod)
2. Arvodesreglemente 2019.docx (liggande förslag för nästa mandatperiod)
3. Slutligt förslag till arvodesreglemente i Höörs kommun 2016-09-15.pdf (icke aktuellt
förslag) Ändrat 2016-11-30
4. Arvodesberedningens förslag till arvode 2016-09-15(fasta arvoden) (icke aktuellt
förslag) Ändrat 2016-11-30
5. Mötesanteckningar 2016-09-12.pdf (arvodesberedningsgruppens beslutssammanträde)
6. Tjänsteskrivelseförslagtillau.docx (förslag till au från kansliet)
7. Mötesblankett mall.doc
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
9. Blankett förlorad arbetsförtjänst.docx
10. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc
11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §352).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Mötesblankett - begäran om timarvode, inläsningsarvode
och bilersättning

Möte: ___________________________________________________________
Sammanträdestid:___________Lunchpaus:_________Arvoderad tid:_________
Namn

Födelse
datum

Signatur

Rapportering vid avvikande tider
Fr.o.m.
kl.

T.o.m.
kl.

Lunch
ant h/min

Total tid
ant h/min

___________________________________________
Nämndsekreteraren signerar för att visa att angiven närvaro och tider är korrekta och läsliga

*Vänligen skriv tydligt**Vänligen skriv tydligt**Vänligen skriv tydligt**Vänligen skriv tydligt*

Bilersättn.
antal km

Mötesblankett - begäran om timarvode, inläsningsarvode
och bilersättning

Att tänka på:
Som förtroendevald i Höörs kommun styrs din rätt till arvode/ersättning av det arvodesreglemente som
kommunfullmäktige beslutat. Du kan ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst + timersättning +
inläsningsarvode i vissa fall + reseersättning. Du kan även i vissa fall få ersättning för barnvakt m.m. På denna blankett
anmäler du att du vill ha timersättning, inläsningsarvode (om det är kommunfullmäktigemöte,
kommunstyrelsemöte eller nämndsmöte) och reseersättning vid möte. Mötesarvode är inkluderat i
kommunalrådens arvode.
NÄR:




Denna blankett fyller du i när du är på ett möte till vilken kallelse gått ut. Nämndsekreteraren har med
blanketten som skickas runt vid mötet.
Om du anmält dig på en möteslista är det viktigt att du inte samtidigt begär ersättning på en
förrättningsblankett.
Eventuell begäran om förlorad arbetsförtjänst görs på separat blankett (1 blankett per förrättning).

HUR:
 Nämndsekreteraren fyller i vilket möte det är och mötestiderna. Om du är med hela mötet behöver du därför
bara signera för att få rätt timersättning och inläsningsarvode. Genom att du signerar blanketten garanterar
du att de uppgifter du lämnat är riktiga.
 Har du kört med egen bil till mötet och resan varit mer än 3 km enkel väg så fyller du i rutan för
kilometerersättning. Välj det klimatsmartaste alternativet vid resor. Gång cykel eller kollektivtrafik används i
första hand. Kommunen har Jojokort och du kan boka bilpolsbil på respektive nämnds admin-kundnr t.ex. SN
Admin. Notera att medarbetare inte får bilersättning när bilpolsbil varit tillgänglig.
 Avvikande tider: om du inte är med hela mötet ska du fylla i fältet för rapportering av avvikande tider.
Exempel: Mötet börjar kl. 10:00 och slutar kl. 17:00. Det var lunch mellan 12:00-13:00. Du var med från början
men gick kl. 15:50. Fyll i from, 10:00, tom, 15:50, lunch ,1 (timme), antal timmar/min: 4:50.
 Det är vanligt att vi inte kan läsa vad ni skrivit på blanketten, var därför noga med att skriva tydligt.

*Vänligen skriv tydligt**Vänligen skriv tydligt**Vänligen skriv tydligt**Vänligen skriv tydligt*

Blankett – begäran om ersättning
för förlorad semesterförmån och
pensionsförmån
Personalkontoret

Denna blankett lämnas in av förtroendevald i Höörs kommun som avser att begära ersättning för förlorad
semesterförmån och pensionsförmån. Blanketten lämnas löpande in av förtroendevald.

Uppgifter om den förtroendevalde
Förnamn och efternamn

Personnummer

Telefon bostad eller mobil
E-postadress
Period ersättning lämnas för:
Förlorad semesterförmån för perioden:
Förlorad pensionsförmån för perioden:

Uppgifter om huvudarbetsgivare
Företagets namn

Organisationsnummer (inom EU: SEVAT-nr)

Namn och roll för kontaktperson hos huvudarbetsgivare
E-postadress till kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Intyget ska vara inlämnat till personalkontoret senast den 1 maj året efter inkomståret då
förrättningen/sammanträdet ägde rum.

Jag intygar på heder och samvete att samtliga
lämnade uppgifter stämmer.

Lämnade uppgifter intygas.

Datum:

Datum:

________________________________
Underskrift förtroendevald

________________________________
Underskrift arbetsgivare

Höörs kommun • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Intyg om förlorad arbetsförtjänst
Personalkontoret

Denna blankett lämnas in av förtroendevald i Höörs kommun som avser att begära ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Blanketten lämnas av ny förtroendevald och vid ändrad lön. Uppgifterna ligger till grund för
beräkning av vad du förlorar per timme vid tjänstledighet.
Bifoga eventuella kompletterande handlingar om sådana finns, exempelvis jämkningsbesked. Vid ändrad
inkomst lämnas ny uppgift snarast.

Uppgifter om den förtroendevalde
Förnamn och efternamn

Personnummer

Hemadress

Telefon arbete
Telefon bostad eller mobil

E-postadress
Bruttoinkomst från huvudarbetsgivare
kr/mån

Önskad skattesats (högre än 30 %):
kr/timme

Lönen gäller fr.o.m:
Uppgifter om huvudarbetsgivare
Företagets namn

Organisationsnummer (inom EU: SEVAT-nr)

Namn och roll för kontaktperson hos huvudarbetsgivare
E-postadress till kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Intyget skall vara inlämnat till personalkontoret senast 3e vardagen innevarande månad.
Utbetalning av förlorad arbetsförtjänst sker nästföljande utbetalningsmånad.
Jag intygar på heder och samvete att samtliga
lämnade uppgifter stämmer.

Lämnade uppgifter bestyrkes härmed.

Datum:

Datum:

________________________________
Underskrift förtroendevald

________________________________
Underskrift arbetsgivare/egenföretagare

Höörs kommun • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Att tänka på
1.

Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön semesterförmåner, pensionsförmåner samt andra
anställningsförmåner. Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån och
pensionsförmån under förutsättning att dessa redovisas. I denna blankett ska därför förlorad
semesterförmån och pensionsförmån inte räknas med i underlaget.

2.

I underlaget för beräkning av förlorad arbetsförtjänst får kommunala arvoden inte räknas in.

3.

Förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare ska beräknas på resultat i näringsverksamhet före årets
avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt (R48 på NE-blanketten) från föregående års
deklaration.

4.

Kommunanställda förtroendevalda erhåller bibehållen lön i stället för ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.

Begäran
om ersättning för förlorad
arbetsförtjänst
Kommunkansliet
Personalkontoret

* Obligatoriska uppgifter som skall vara ifyllda för att utbetalning ska kunna ske!

Sökande
Namn*

Personnummer*

Adress

Mobil/Tel nr

Förtroendeuppdraget avser*

I nämnd/styrelse*

Sammanträdestid*
Datum:

Från klockan:

Till Klockan:

Förlorad arbetsförtjänst avser obetald ledighet från arbetet under tiden*
Datum:

Från klockan:

Avdrag för lunch:

Total förlorad arbetstid:

Till Klockan:

Försäkran och underskrift*
Datum

Din underskrift

Datum

Sekreterarens signatur, intygar att obl uppgifter är ifyllda och läsliga

Höörs kommun • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Begäran
om ersättning för förlorad
arbetsförtjänst
Kommunkansliet
Personalkontoret

Att tänka på
Som förtroendevald i en kommun är du en fritidspolitiker, de flesta uppdrag förutsätts därför ske på
fritiden. Det kan dock ändå vara så att uppdraget kräver närvaro på arbetstid. Denna blankett
använder du om du varit på ett godkänt möte eller uppdrag i ditt uppdrag som förtroendevald och på
grund av det förlorat arbetsförtjänst. Om du flexat eller tagit annan ledighet ska du inte begära
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Timersättning och inläsningsarvode eller månadsarvode får du för din arbetsinsats, ersättning för
förlorad arbetsförtjänst får du endast om du förlorat inkomst på grund av ditt uppdrag. Se
arvodesbestämmelserna för närmare instruktioner.
Du lämnar en blankett per uppdrag och dag.
Genom att skriva under blanketten intygar du att de uppgifter du lämnar är riktiga.
Du lämnar blanketten till nämndsekreteraren i samband med ett sammanträde. Nämndsekreteraren
signerar blanketten efter att ha kontrollerat att hela blanketten är ifylld och läsbar.
Det är vanligt att det är svårt att läsa vad som är ifyllt, var därför noga med att skriva tydligt.

Höörs kommun • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Dnr KSF 2016/184

§ 38 Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda 2016
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
”Arvodesreglemente 2017-2018” fastställs och ersätter ”Till dig som är förtroendevald”.

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap.
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en
obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL).
Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner.
En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att istället föreslå att de nya reglerna ska
träda i kraft den 1 januari 2019 då den nya mandatperioden börjar för att alla
förtroendevalda ska kunna förutse sina ersättningar för de uppdrag de åtagit sig.
Förvaltningen har därför omarbetat reglementet så att det finns ett reglemente för
perioden fram till nästa mandatperiod där nuvarande ersättningsnivåer kvarstår men de
oklarheter som funnits i det tidigare reglementet klargörs och nya rutiner fastställs.
Kommunstyrelsen har beslutat att det reglemente som ska börja gälla nästa mandatperiod
återremitteras och att handläggningen ska vara vilande tills dess SKL:s analysgrupp gjort
en genomlysning av kommunen.
På begäran av kommunstyrelsen har beslutsunderlaget kompletterats med ett dokument
som visar vilka bestämmelser i ”Till dig som är förtroendevald” som ändrats och var
bestämmelserna återfinns i ”Arvodesreglemente 2017-2018. Istället för gul markering av
ny text har detta markerats i kommentarer. Borttagen text markeras genom överstrykning.

Beslutsunderlag
1. Arvodesreglemente 2017-2018, 2017-01-19.docx (förslag till nytt arvodesreglemente)
Justerande
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2. <!-- 8. File -->Ändringar i nu gällande reglemente.docx (översikt över förändringar)
3. Till dig som är förtroendevald.docx (nu gällande reglemente)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc
(arvodesreglementets förslag ska inte gälla för innevarande mandatperiod)
5. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc (återremiss)
6. Exempel på mötesblankett.doc
7. <!-- 8. File -->Blankett Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån och
pensionsförmån.docx
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
9. Blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.docx<!-- 9. # -->
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Fastställd av kommunfullmäktige 2017-02-25 § xx
KSF 2016/164

Kommentar [GD1]: Ändras när föreskrifterna antagits av
kommunfullmäktige

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna syftar till att skapa allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats. Ordningsföreskrifterna bestämmer även vilka områden bestämmelserna ska gälla
på.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§ 1.
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser och hur den allmänna
ordningen på offentlig plats i Höörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i § 21 har som
syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor i Höörs kommun.
§ 2.
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
ordningslagen om inte annat anges. Plats som anges i bestämmelserna och som inte är offentlig
plats ska anses likställd med offentlig plats.
Följande platser är offentlig plats enligt ordningslagen:





allmänna vägar
gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och
som har upplåtits för sitt ändamål
områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har
upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten
andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik

Lastning av varor m.m.
§ 3.
Lastning, forsling, lossning, avlastning, uppläggning av varor och annan hantering på offentlig plats
får inte ske utan tillstånd från Polisen.
§ 4.
Upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat
liknande arbete på offentlig plats kräver grävningstillstånd av Höörs kommun.

Störande buller
§ 5.
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, t.ex. stenkrossning, pålning och
nitning får inte ske utan tillstånd från Polisen.

Containrar
§ 6.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas på en offentlig plats är skyldig
att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
Container, byggbodar, byggnadsställningar, kranbilar och liknande får inte ställas på offentlig plats
utan tillstånd från Polisen.
För uppställning av byggbodar på offentlig plats krävs även bygglov från byggmyndigheten i Höörs
kommun.

Kommentar [GD2]: Ny
Kommentar [GD3]: Ny, främst av informationsvärde.

Markiser, flaggor och skyltar m.m.
§ 7.
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som
vetter mot offentlig plats eller på offentlig plats utan tillstånd från Polisen. Tillstånd medges endast
för att sätta upp anslag på särskilda platser som är avsedda för detta ändamål.
Släpvagn med reklamaffisch är inte tillåten på offentlig plats.
Gatupratare och annan annonsering på offentlig plats får inte ske utan tillstånd från Polisen.

Högtalarutsändning
§ 8.
Information, reklam propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats,
får inte ske genom högtalare, megafon eller liknande utan tillstånd från Polisen.

Insamling av pengar
§ 9.
Insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats får inte ske utan tillstånd från Polisen.
Tillstånd krävs inte för insamling som utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller
offentlig tillställning. Tillstånd krävs inte heller för insamling som sker i samband med framförande
av gatumusik.

Förtäring av alkohol

Kommentar [GD4]: Förslag i Ksau av Johan Svahnberg att
paragrafen ska strykas. Förslaget bifalls av Susanne Asserfors.

§ 10.
Spritdrycker, vin och sprit får inte förtäras på offentlig plats inom de centrala delarna av Höörs
tätort som avgränsas i nordost av väg 13, i sydväst av Höörsån och i nordväst av Ekenäsvägen,
Munkarpsvägen, Maglasätesvägen och Åkersbergsgatan fram till väg 13 vid Kvarnbäck.

Camping
§ 11.
Camping får inte ske på offentlig plats.

Kommentar [GD5]: Gäller färre platser än tidigare då det bara
gäller offentlig plats.

Fiskeförbud
§ 12.
Det är inte tillåtet att fiska i Brännemölladammen, dammarna vid Enebacken och Tjurasjö.

Hästar
§ 13.
Föroreningar efter hästar ska plockas upp på offentlig plats och på varaktigt utmärkta motionsspår
och vandringsleder.
§ 14.
Det är inte tillåtet att rida i elljusspåret vid Jeppavallen, motionsspåren i Fogdarödsskogen och på
kommunens fastighet Sätofta 6:21.
Hästar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra
badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och
badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.

Hundar
§ 15.
Ägare till hund, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande och den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15-20 §§. 16-17 §§ gäller inte för
ledarhund för synskadad eller för polishund i tjänst.
§ 16.
Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser och på:
 idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp samt Orups Idrottsplats
 bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen
Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och badplatsen i
Tjörnarp
 begravningsplatser och kyrkogårdar
 lekplatser
 varaktigt utmärkta motionsspår och vandringleder
§ 17.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser och kyrkogårdar.
Hundar får inte vistas på bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra
badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt strandpromenaden och
badplatsen i Tjörnarp under tiden den 1 juni till och med den 30 september.
Dispens kan efter ansökan meddelas av kultur- och fritidsnämnden till hundförening för utbildning
och tävling.
§ 18.
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och på:


idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp samt Orups Idrottsplats

Kommentar [GD6]: Förslag i ksau av Anna Palm att meningen
ska strykas.






bad- och båtplatsen i Sätofta, Gamla Bo Badplats, Vaxsjöns badplats, Östra badplatsen,
Östra badplatsen Dagstorpssjön, Västra badplatsen Dagstorpssjön samt
strandpromenaden och badplatsen i Tjörnarp
begravningsplatser och kyrkogårdar
lekplatser
varaktigt utmärkta motionsspår och vandringsleder

§ 19.
Hund ska vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som gör det möjligt att
kontakta ägaren.
§ 20.
Under löptid ska tikar hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Kommentar [GD7]: Numera ska hunden alltid vara märkt, inte
bara när den är lössläppt.
Kommentar [GD8]: Förslag i Ksau av Anna Palm att
öronmärkning, halsband ändras till chippmärkning.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
§ 21.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats eller på förskolor,
skolor och särskilda boenden utan tillstånd från Polisen.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan tillstånd från Polisen
från nyårsafton kl. 18:00 till nyårsdagen kl. 01:00. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får dock
aldrig användas på begravningsplatser och kyrkogårdar.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
§ 22.
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats utan tillstånd från
kommunen. Sprängning och skjutning med eldvapen i övrigt regleras av ordningslagen.

Avgift för att använda offentlig plats
§ 23.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats enligt de grunder som
beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av allmänna lokala ordningsföreskrifter
§ 24.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 4-23 kan dömas till penningböter
enligt 3 kap. 22 § 2 st ordningslagen (1993:1617). I ordningslagen finns också bestämmelser om
föreläggande och förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2017.

Kommentar [GD9]: Tidigare till 02:00

Sida 1 av 4

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖÖRS KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige den 20 december 1995. Reviderade genom beslut av kommunfullmäktige 1996-10-30, 1998-06-17, 2009-11-25/2009-12-02 samt 2013-04-24, § 36, antaget av
kommunfullmäktige 2014-04-24 § 36.
Höörs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Höörs kommun skall upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 §
första st. 1 – 4 ordningslagen (1993:1617) om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 § andra
stycket ordningslagen (1993:1617), följande områden jämställas med offentlig plats: idrottsplatserna i
Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp samt Orups Idrottsplats, bad- och båtplatsen i Sätofta,
begravningsplatser och kyrkogårdar, lekplatser, samt motionsspår.

Kommentar [GD1]: Motsvaras av § 1 som numer även
förklarar syftet med bestämmelserna.

Kommentar [GD2]: Motsvaras av § 2

Kommentar [GD3]: Anges nu för varje ordningsregel för sig då
behovet är olika för de olika bestämmelserna.

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 § och 14 §
andra stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m.m.
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller
dålig lukt.

Kommentar [GD4]: Motsvaras av § 3, numera krävs tillstånd
från Polisen

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning,
grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts
för minsta möjliga olägenhet.

Kommentar [GD5]: Numera krävs tillstånd från Polisen.
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Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och
nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Kommentar [GD6]: Motsvaras av § 5, ingen ändring i sak.

Kommentar [GD7]: Motsvaras av § 6.

Markiser, flaggor och skyltar
9§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än
3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.

Kommentar [GD8]: Motsvaras av § 7

Affischering
10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte
för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta
ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns (detta avser ej de tillstånd som
krävs enligt plan- och bygglagen).

Kommentar [GD9]: Motsvaras av § 7

Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser,
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Kommentar [GD10]: Motsvaras av § 8

Insamling av pengar
12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen
skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Kommentar [GD11]: Motsvaras av § 9

Förtäring av alkohol
13 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom de centrala delarna av Höörs
tätort avgränsat i nordost av väg 13, i sydväst av Höörsån och i nordväst av Ekenäsvägen, Munkarpsvägen, Maglasätevägen, Åkersbergsgatan fram till väg 13 vid Kvarnbäck.

Kommentar [GD12]: Motsvaras av § 10.

Spritdrycker, vin och starköl får förtäras vid den kräftskiva och grillfest som årligen anordnas på Nya
Torg i samband med Höörs Marknad.
Camping
15 §
Camping får inte ske på offentlig plats och på de platser som jämställs med offentlig plats enligt § 3.

Kommentar [GD13]: Motsvaras av § 11.
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Badförbud
16 §
Bad är förbjudet i Ankdammen vid Åkersberg, Tjurasjö och i dammarna vid Enebacken och vid
Höörs Mölla.
Fiskeförbud
17 §
Fiske är förbjudet i Ankdammen vid Åkersberg och i Tjurasjö.
Hundar
18 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18, 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Kommentar [GD14]: Motsvaras av § 12.

19 §
Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inom det område i Höörs tätort som markerats på
bilagda karta, samt i övrigt på lekplatser, idrottsplatser och i varaktigt utmärkta motionsspår. Tikar
ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en
hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Hundar får inte vistas på Sätofta båt- och badplats samt
på Tjörnarps badplats under tiden 1 juni till och med 30 september.
§ 20
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser inom det område i Höörs tätort som
markerats på bilagda karta, samt i övrigt på lekplatser, idrottsplatser och i varaktigt utmärkta motionsspår.

Kommentar [GD15]: Motsvaras av §§ 15-20

§ 21
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte, utöver undantag som anges nedan, användas på
offentlig plats, på gårdar tillhörande förskolor och skolor som är markerade på bilagda kartor samt på
kyrkogårdar och begravningsplatser utan polismyndighetens tillstånd.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från kl. 18.00 fram till kl. 02.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får aldrig användas på följande platser:
– invid eller på äldreboenden och vårdhem markerade på bilagda kartor
– offentlig plats inomhus
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
22 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom detaljplanelagt område utan särskilt tillstånd.
Ridning
23 §
Ridning får inte ske i följande motions- och skidspår: elljusspåret vid Jeppavallen samt motionsspåren
i Fogdarödsskogen. Ridning är även förbjudet på kommunens fastighet Sätofta 6:21. Hästar får inte
vistas på Sätofta båt- och badplats samt på Tjörnarps badplats under tiden 1 juni till och med 30 september.

Kommentar [GD16]: Motsvaras av § 21
Kommentar [GD17]: Utgår då det är självklart.

Kommentar [GD18]: Motsvaras av § 22. Numera preciserat att
det krävs tillstånd av kommunen.

Kommentar [GD19]: Motsvaras av §§ 13-14
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Avgift för att använda offentlig plats
24 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Kommentar [GD20]: Motsvaras av § 23.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5 -23 kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).
I ordningslagen (1993:1617) finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.

Kommentar [GD21]: Motsvaras av § 24
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Kommunfullmäktige

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas och börjar gälla 2017-01-01.
2. Tidigare antagna allmänna lokala ordningsföreskrifter upphävs att sluta gälla
2017-01-01.

Ärendebeskrivning
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade
föreskrifter.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil.
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare.

Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt.
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen.
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit
vägledande.

|RubrikTag|: |MSC_Kund.Postadress_HOOR| •
|MSC_Kund.Postnummer_Ort_HOOR|
Besöksadress: |MSC_Arende.Handlaggare.Besoksadress_HOOR| •
|MSC_Arende.Handlaggare.Ort_HOOR|
Tel: |MSC_Kund.Telefon_HOOR| • Fax: |DnrTag|
|DatumTag| • |MSC_Kund.Webb_HOOR| • |MSC_Kund.Facebook_HOOR|
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag.

I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av
bestämmelserna om camping, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser
och motionsspår samt ett par dammar.

Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg.

Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en
kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det
finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla
den allmänna ordningen.

Flera synpunkter har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Bland annat har
synpunkter kommit in från Tjörnarps Sockengille och Miljöpartiet de gröna. Frågan om
fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen.

När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande.

Gunilla D Skog
Kanslichef
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/164

§ 356

Allmänna lokala ordningsstadgan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas och börjar gälla 2017-01-01.
2. Tidigare antagna allmänna lokala ordningsföreskrifter upphävs att sluta gälla 2017-0101.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Allmänna lokala ordningsföreskrifter ska före kallelsen till kommunstyrelsen ändras i
enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska markeras med gul överstrykning.

Ärendebeskrivning
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade
föreskrifter.
De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil.
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare.
Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt.
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen.
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit
vägledande.
Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag.
I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av
bestämmelserna om, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser och
motionsspår samt ett par dammar.
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Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg.
Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en
kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det
finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla
den allmänna ordningen.
Miljöpartiet de gröna har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Frågan om
fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen.
När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:
Allmänna lokala ordningsföreskrifter ska före kallelsen till kommunstyrelsen ändras i
enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska markeras med gul överstrykning.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kansliet och ett tilläggsförslag från
Stefan Lissmark (S). Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslagen
bifalls och finner att så sker.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter.doxc
Tjänsteskrivelselokalaordningsföreskrifter.docx
<!-- 8. File -->förslag från Miljöpartiet.pdf<!-- 8. File -->
Förslag från Tjörnarps sockengille.pdf

_____
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Dnr KSF 2016/164

§ 262

Allmänna lokala ordningsstadgan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitteras till förvaltningen för komplettering av
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs
samt dokument där det framgår vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks
(markeras med överstrykning av text) respektive ändras (ny text markeras med gul
överstrykning).

Ärendebeskrivning
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade
föreskrifter.
De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil.
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare.
Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt.
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen.
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit
vägledande.
Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag.
I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av
bestämmelserna om, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser och
motionsspår samt ett par dammar.
Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg.
Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en
kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det
finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla
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den allmänna ordningen.
Miljöpartiet de gröna har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Frågan om
fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen.
När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-21 att de” Allmänna lokala
ordningsföreskrifter” ändras i enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska
markeras med gul överstrykning. Detta har skett och framgår av ”Allmänna lokala
ordningsföreskrifter rev efter KS au.docx”. De förändringar som diskuterades var
borttagande av klausulen om badförbud, tillägg av dammarna vid Enebacken i klausulen
om fiskeförbud samt klausulen om fyrverkerier.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitteras till förvaltningen för komplettering av
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs
samt dokument där det framgår vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks
(markeras med överstrykning av text) respektive ändras (ny text markeras med gul
överstrykning).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremitteras.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter.doxc (förslag till ks)
Tjänsteskrivelselokalaordningsföreskrifter.docx
förslag från Miljöpartiet.pdf
Förslag från Tjörnarps sockengille.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §356).doc

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

1 (3)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/164

§ 40 Allmänna lokala ordningsstadgan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas och ersätter tidigare gällande Allmänna lokala
ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om följande
förändringar av förvaltningens förslag:
1. § 10 stryks.
2. § 17 ändras så att meningen ”Hundar får inte vistas på begravningsplatser och
kyrkogårdar” stryks.
3. § 19 ändras så att ”öronmärkning, halsband” ändras till chippmärkning.

Ärendebeskrivning
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade
föreskrifter.
De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil.
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare.
Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt.
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen.
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit
vägledande.
Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag.
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I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av
bestämmelserna om, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser och
motionsspår samt ett par dammar.
Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg.
Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en
kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det
finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla
den allmänna ordningen.
Miljöpartiet de gröna har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Frågan om
fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen.
När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-21 att de” Allmänna lokala
ordningsföreskrifter” ändras i enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska
markeras med gul överstrykning. De förändringar som diskuterades var borttagande av
klausulen om badförbud, tillägg av dammarna vid Enebacken i klausulen om fiskeförbud
samt klausulen om fyrverkerier.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05: Allmänna lokala ordningsföreskrifter
återremitteras till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget med nu gällande
föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs samt dokument där det framgår
vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks (markeras med överstrykning av
text) respektive ändras (ny text markeras med gul överstrykning).

Överläggning
Johan Svahnberg (M) föreslår att § 10 tas bort, Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom
Johan Svahnbergs (M) förslag.
Anna Palm (M) föreslår att § 17 ändras så att meningen ”Hundar får inte vistas på
begravningsplatser och kyrkogårdar” stryks.
Anna Palm (M) föreslår att i § 19 ändra ”öronmärkning, halsband” till chippmärkning.

Beslutsunderlag
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.doxc.pdf (förslag till nya föreskrifter)
2. <!-- 8. File -->Översikt över ändringar av nuvarande föreskrifter.doc (nu gällande
föreskrifter med anteckningar om föreslagna ändringar)
3. <!-- 8. File -->förslag från Miljöpartiet.pdf<!-- 8. File -->
4. Förslag från Tjörnarps sockengille.pdf
5. Tjänsteskrivelselokalaordningsföreskrifter.docx
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §356).doc
7. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §262).doc
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