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KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked, fastigheterna Merkurius 1 och 2 i Höör
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för ändring av detaljplanen så att
tomtindelningen för kvarteret Merkurius i Höör upphävs
att planändringen kan 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 2017

Ärendebeskrivning

Ansökan gäller fastigheterna Merkurius 1 och 2 vid Fogdarödsvägen
i Höör (se figur 1). Fastigheterna
brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Merkurius 2 medan
Merkurius 1 används som trädgård.
Fastighetsägaren bedömer att fastigheterna är planerade på ett sådant
sätt att alternativ användning inte är
möjlig. Fastighetsägaren har ansökt
om en sammanslagning av fastigheterna hos Lantmäteriet för att undvika att betala en anslutningsavgift för
vatten och avlopp. Lantmäteriet har
informerat att en sammanslagning
inte kan göras pga den befintliga
tomtindelningen.

Figur 1. Kvarteret Merkurius markerat med blå linje och fastigheterna
Merkurius 1 och 2 markerade med röd linje.

Fastighetsägaren nämner i sin ansökan att de i första hand vill att man
ska komma överrens om att Merkurius 1 inte har något behov av vattentjänsterna. och som andra alternativ
att det sker en planändring som gör
att Merkurius 1 och Merkurius 2 kan
sammanläggas.

Förslag till beslutsmotivering
Behov av vattentjänster
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Fastigheter inom verksamhetsområde
kan inte anses inte ha behov av vattentjänster oavsett hur fastigheten
nyttjas. Merkurius 1 ligger inom plan

Figur 2. Gällande stadsplan

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum		

Diarienummer

2017-04-06

KSF 2017/64

Sida

2

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
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samt har utbyggda förbindelsepunkter. Mittskåne Vatten har meddelat att det innebär att enligt Lagen om allmänna vattentjänster blir fastighetsägaren avgiftskyldig per automatik.
Planförhållanden
För området gäller stadsplan för sydöstra delen av Höörs Köping, fastställd 1960. Kvarteret är
utlagt som fristående bostadsbebyggelse i en våning (figur 2). Max en femtedel av tomten får
bebyggas. För kvarteret Merkurius finns också en tomtindelning upprättad år 1962.
Kvarteret Merkurius är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med
undantag för den nu aktuella fastigheten Merkurius 1 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Merkurius bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet,
och inte bara för de två berörda fastigheterna.
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.
Förslaget är därför att medge planbesked för att ändra stadsplanen för sydöstra delen av
Höörs Köping så att tomtindelningen för kvarteret Merkurius upphävs (blå markering i figur 2).
Stadsplanen fortsätter att gälla i övrigt och ingen ny prövning sker av lämplig användning eller
av bebyggelsens omfattning och utseende.
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 påverkan 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
Planändringen 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

Avgift
Avgift för planbeskedet tas ut enligt gällande taxa. Planarbetet bedöms vara en så kallad enkel
åtgärd och avgiften för planbeskedet blir därför 8 860 kronor. Faktura översänds i samband
med protokollsutdrag.

Mette Dymling					Karin Kallioniemi
Planarkitekt					Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/64

§ 125 Ansökan om planbesked, Merkurius 1
och 2
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Positivt planbesked för ändring av detaljplanen så att tomtindelningen för kvarteret
Merkurius i Höör upphävs lämnas.
2. Planändringen kan ske med standardförfarande.
3. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
4. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
5. Planarbetet bedöms kunna avslutas första kvartalet 2018.

Beslutsmotivering
För området gäller stadsplan för sydöstra delen av Höörs Köping, fastställd 1960.
Kvarteret är utlagt som fristående bostadsbebyggelse i en våning (figur 2). Max en
femtedel av tomten får bebyggas. För kvarteret Merkurius finns också en tomtindelning
upprättad år 1962.
Angående fastighetsägarens förfrågan om anse att fastigheten Merkurius 1 inte är av
behov av vattentjänster. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Fastigheter inom verksamhetsområde kan inte anses inte ha behov av
vattentjänster oavsett hur fastigheten nyttjas. Merkurius 1 ligger inom plan samt har
utbyggda förbindelsepunkter. Det innebär att enligt Lagen om allmänna vattentjänster blir
fastighetsägaren avgiftskyldig per automatik.
Kvarteret Merkurius är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer,
med undantag för den nu aktuella fastigheten Merkurius 1 som är obebyggd. Eftersom
hela tomtindelningen för kv Merkurius bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den
i sin helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.
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.
Förslaget är därför att medge planbesked för att ändra stadsplanen för sydöstra delen av
Höörs Köping så att tomtindelningen för kvarteret Merkurius upphävs. Stadsplanen
fortsätter att gälla i övrigt och ingen ny prövning sker av lämplig användning eller av
bebyggelsens omfattning och utseende.
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
Justerande

Utdragsbestyrkande
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kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen planändring bedöms inte ha
någon påverkan 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 mPlanförfarande
Planändringen 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.

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller fastigheterna Merkurius 1 och 2 vid Fogdarödsvägen i Höör (se figur 1).
Fastigheterna brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Merkurius 2 medan
Merkurius 1 används som trädgård. Fastighetsägaren bedömer att fastigheterna är
planerade på ett sådant sätt att alternativ användning inte är möjlig. Fastighetsägaren har
ansökt om en sammanslagning av fastigheterna hos Lantmäteriet för att undvika att
betala en anslutningsavgift för vatten och avlopp. Lantmäteriet har informerat att en
sammanslagning inte kan göras pga den befintliga tomtindelningen.
Fastighetsägaren nämner i sin ansökan att de i första hand vill att man ska komma
överrens om att Merkurius 1 inte har något behov av vattentjänsterna. och som andra
alternativ att det sker en planändring som gör att Merkurius 1 och Merkurius 2 kan
sammanläggas.

Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse Merkurius 170406.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Mark- och fastighetsstrateg

Till
Kommunstyrelsen

Angående fastigheten Åkersberg 1:95.
Rubricerad fastighet är belägen i direkt anslutning till den av kommunen ägda fastigheten
Åkersberg 1:6, se bilagda kartor, är taxerad som obebyggd lantbruksenhet och har en areal av cirka
66 000 kvm.
Fastigheten ingår i område som i översiktsplaneringen är utpekat som utbyggnadsområde för
bostäder med komplement för detta, såsom lokaler för barn- och äldreomsorg.
Markområdet, tillsammans med intilliggande Åkersberg 1:6, ger bra möjligheter för användning då
det finns behov av större sammanhängande ytor, till exempel vid exploatering för
förskola/skola/äldreboende/idrottslokaler, för att dra nytta av de positiva effekter en
samlokalisering kan ge.
Samtal har förts med fastighetens ägare och de har meddelat sitt intresse av att försälja
markområdet till en köpeskilling om 6 miljoner kronor. Köpekontrakt finns upprättat, med förbehåll
”under förutsättning av erforderliga kommunala beslut”.

Förslag till beslut;
Att förvärva fastigheten Åkersberg 1:95 till en köpeskilling om 6 miljoner kronor.

Lars Frostemark

Mark o Fastighetsstrateg
0413-28136
lars.frostemark@hoor.se

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

Sida

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-05-02

KSF 2017/

1 (1)
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Mark- och fastighetsstrateg

Till
Kommunstyrelsen

Komplettering angående beslut gällande fastigheten
Åkersberg 1:95.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-24, föreslå kommunstyrelsen besluta:
”Fastigheten Åkersberg 1:95 ska förvärvas till en köpeskilling om 6 miljoner kronor under
förutsättning att strandskydd inte hindrar en framtida exploatering av fastigheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Kommundirektören uppdras att kontrollera att strandskydd inte hindrar eventuell framtida
exploatering av fastigheten.”
Förvaltningen svarar följande;
Diket är inte strandskyddat. Fastigheten är belägen mer än 100 m från Höörsån, så det generella
strandskyddet vid Höörsån når inte ända dit.

Lars Frostemark
Mark o Fastighetsstrateg
0413-28136
lars.frostemark@hoor.se

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 2017/215

§ 129

Köp av fastigheten Åkersberg 1:95

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Fastigheten Åkersberg 1:95 ska förvärvas till en köpeskilling om 6 miljoner kronor under
förutsättning att strandskydd inte hindrar en framtida exploatering av fastigheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Kommundirektören uppdras att kontrollera att strandskydd inte hindrar eventuell framtida
exploatering av fastigheten.

Ärendebeskrivning
Rubricerad fastighet är belägen i direkt anslutning till den av kommunen ägda fastigheten
Åkersberg 1:6, se bilagda kartor, är taxerad som obebyggd lantbruksenhet och har en
areal av cirka 66 000 kvm.
Fastigheten ingår i område som i översiktsplaneringen är utpekat som utbyggnadsområde
för bostäder med komplement för detta, såsom lokaler för barn- och äldreomsorg.
Markområdet, tillsammans med intilliggande Åkersberg 1:6, ger bra möjligheter för
användning då det finns behov av större sammanhängande ytor, till exempel vid
exploatering för förskola/skola/äldreboende/idrottslokaler, för att dra nytta av de positiva
effekter en samlokalisering kan ge.
Samtal har förts med fastighetens ägare och de har meddelat sitt intresse av att försälja
markområdet till en köpeskilling om 6 miljoner kronor. Köpekontrakt finns upprättat, med
förbehåll ”under förutsättning av erforderliga kommunala beslut”.
Yrkanden
Christer Olsson (M), Anna Palm (M) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom liggande
förslag.

Beslutsunderlag
1. Till KS Åkersberg 1;95 .docx
2. 1;95översiktSnipImage.JPG
3. 1;95detaljSnipImage.JPG
4. Köpekontrakt, Åkersberg 1.95.pdf
_____

Justerande
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN
Fastighetsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Bevarande och underhåll av Magasinet
(Bävern 10)
Förslag till beslut
Alternativ 1
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastighetsförvaltningen (bevarandegruppen) tillskjuts 72 000 kr för ett skalskydd för
Magasinet från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Alternativ 2
Kommunfullmäktige beslutar:
Kostnaden för ett skalskydd för Magasinet, ca 72 000 kr, ska belasta konto 9990
exploatering.

Ärendebeskrivning
Till dess beslut om Magasinbyggnadens framtid har tagits måste åtgärder vidtas för att
inte ett förfall av byggnaden ska fortsätta. Detta innebär att tak och väggpartier, framför
allt fönster och dörrar måste tätas för väder och vind, fåglar o annat obehörigt tillträde.
Rivningen av Silon ska belasta exploateringskontot 9990. Beslut för finansiering av
kostnader för bevarande och underhåll av Magasinet saknas.

Magnus Grönvall
Fastighetsförvaltare
magnus.gronvall@hoor.se

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-04-07

KSF 2017/228

2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN
Fastighetsförvaltningen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 (2017-01-30 KSAU §23)

Beslutet ska expedieras till
Fastighetsavdelningen
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2014/88

§ 23 Tillsättandet av Utvecklingsgrupp Magasinet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. En utvecklingsgrupp tillsätts med uppdrag att bevaka Magasinets bibehållande och
utveckling.
2. Gruppen ska bestå av Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP), Johan Andersson, Karin
Kallioniemi och Magnus Grönvall.
3. Karin Kallioniemi sammankallar till gruppens möte.
4. Gruppen ska rapportera till kommunstyrelsen en gång i kvartalet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-21, § 154 att Magasinet ska bevaras.
En utvecklingsgrupp ska tillsättas. Gruppens uppdrag är att bevaka att Magasinet
bibehålls och att området utvecklas.
Gruppen ska se till att byggnaden säkras fram tills dess att byggnadens framtida
användning beslutats. Gruppen för kommunens talan gällande byggnaden och ska ge
förslag på byggnadens framtida användning. Gruppen ska rapportera till
kommunstyrelsen en gång per kvartal.
Gruppens ska bestå av två förtroendevalda och 3 tjänstemän. Kommundirektören och
kommunalrådet presenterar sina förslag på mötet. Kommundirektören föreslår följande
tjänstemän: Johan Andersson, Karin Kallioniemi, Magnus Grönvall.
Kommunalrådet föreslår följande politiker: Anna Palm (M) och Fredrik Hanell (MP).
Karin Kallioniemi är sammankallande till gruppens möten.

Överläggning
Lars-Olof Andersson (C) anser att gruppens uppdrag bör förtydligas och tidsbegränsas.
Anna Palm (M) informerar om att det eventuellt ska bildas en förening för Magasinets
bevarande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §154).doc
_____
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

1 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/228

§ 130 Bevarande och underhåll av Magasinet
(Bävern 10)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Fastighetsförvaltningen (bevarandegruppen) tillskjuts 72 000 kr för ett skalskydd för
Magasinet inklusive bygglov för vepa, ca 72 000 kr, som ska belasta konto 9990
exploatering. I gengäld ska föreningen för bevarande av Magasinet sköta och
protokollföra rondering av Magasinet för att uppfylla försäkringsvillkoren och invändig
skötsel av Magasinet.

Ärendebeskrivning
Till dess beslut om Magasinbyggnadens framtid har tagits måste åtgärder vidtas för att
inte ett förfall av byggnaden ska fortsätta. Detta innebär att tak och väggpartier, framför
allt fönster och dörrar måste tätas för väder och vind, fåglar o annat obehörigt tillträde.
Rivningen av Silon ska belasta exploateringskontot 9990. Beslut för finansiering av
kostnader för bevarande och underhåll av Magasinet saknas.
Tf. ekonomichef har uppgett att saldot är 680 000 kr på kommunstyrelsens konto till
förfogande.
Beslutsförslag; Alternativ 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Fastighetsförvaltningen (bevarandegruppen) tillskjuts 72 000 kr för ett skalskydd för
Magasinet från kommunstyrelsens konto till förfogande.
Beslutsförslag; Alternativ 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kostnaden för ett skalskydd för Magasinet, ca 72 000 kr, ska belasta konto 9990
exploatering.
Yrkanden
Susanne Asserfors (S), Lars-Olof Andersson (C) och Fredrik Hanell (C) ställer sig bakom
förslagsalternativ 2, att kostnaden ska belasta konto 9990.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseUnderhållMagasinet.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 (2017-01-30 KSAU §23).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Kommunstyrelsen

Organisationsöversyn Samhällsbyggnadsfrågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Organisationsförändringen som innebär att kommunarkitekt, samhällsplanerare och miljöstrateg
flyttas till Samhällsbyggnadssektor under strategiska enheten godkänns.
2. Strategiska enheten lyder helt och hållet under kommunstyrelsen, alltså både när det gäller beslut i
löpande ärenden, budget och arbetsmiljödelegation.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Juni 2012 gjordes en genomlysning av hur samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen hanterades. Vid
den tiden hanterades översiktsplan (ÖP) och detaljplan (DP) av planenheten, placerade på
kommunledningskontoret. Plangenomförandet dvs. exploatering och infrastruktur hanterades av
tekniska kontoret. Genom intervjuer av politiker och tjänstemän framkom en del synpunkter som
ledde vidare till rekommendationer om förbättringsförslag. Bland annat framkom följande;
Förbättringsområden


ÖP uppfattas inte som ett tillräckligt styrande och levande dokument



Man jobbar sekvens för sekvens, svag helhet från början, ibland uppstår fördyringar i ett sent
skede



Processbeskrivningar och processkartor saknas



Outvecklade former för dialog i planprocessen leder till att planarkitekterna ”går runt och
lyssnar”



Glapp mellan plan och mark/exploatering



Svag koppling till ekonomi och exploatering i planprocessen



Ofärdiga planer skapar problem för mark och exploatering



Svag överlämning från planenhet till teknisk sektor



Outvecklade former för samtal/samarbete/information - det goda samtalet

Rekommendation till förändring:


Överför planarkitekterna till teknisk sektor



Namnändra teknisk sektor till samhällsbyggnadssektor, med ansvar för program, planarbete
samt mark och exploatering



Säkerställ en resurs för övergripande strategiskt arbete direkt under kommundirektören

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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Nuläge
Planerings- och utvecklingsenheten på kommunledningskontoret (KLK) ansvarar för ÖP-arbetet,
diskussioner i tidiga skeden inför exploatering samt beredning av frågor om planbesked.
Personalresurserna består av samhällsplanerare/kommunarkitekt (huvudansvar) samt en ÖPplanarkitekt. Plan- och GIS enheten på samhällsbyggnadssektor hanterar upprättandet av detaljplaner,
genom två planarkitekter.
Planerings- och utvecklingsenheten medverkar i regionala samarbeten i planerings- och
infrastrukturfrågor samt hanterar remisser till kommunen i sådana frågor. Planerings- och
utvecklingsenheten hanterar även strategiska bostadsförsörjningsfrågor.
Vad ledde förändringen till?
Genom inrättandet av en tjänst som av samhällsplanerare/kommunarkitekt har den strategiska
översiktliga planeringen har fått ett annat fokus än tidigare.
Ledningsgruppen för fysisk planering har stärkts och fokuserar på de övergripande strategiska
frågorna gällande exploatering och markresurser.
Detaljplaneringen har effektiviserats och förenklats genom nära koppling till tekniska kompetensen
och plangenomförandet samt drift av offentliga rummet.
Kan vi optimera processer och resurser?
Processen inför exploatering innehåller ett glapp, en gråzon där det inte är tydligt var i förvaltningen
ansvaret ligger. Det gäller från det att kommunstyrelsen (KS) beslutat att lämna positivt planbesked
till dess att planarbetet faktiskt kommit igång.
Detta är i sig inget stort problem men för att komma till rätta med detta och att knyta ÖP och
plan/plangenomförande gjordes vid årsskiftet 2016/17 en omflyttning så att kommunarkitekten och
planarkitekten kommer närmare planarkitekterna inom samhällsbyggnadssektorn, rent fysiskt.
Det är ineffektivt att dela upp personalresurserna för planering (4 personer) på två enheter. Det skulle
underlätta löpande omprioriteringar av arbetsuppgifter och förbättra kommunstyrelsens möjlighet att
styra verksamheten samlat.
Budget och verksamhetsplanering för planfrågor sker samordnat när den inte längre sker parallellt på
KLK och Samhällsbyggnadssektor.
Köp och försäljning av mark hanteras på Samhällsbyggnadssektor men är nära knutet till de
strategiska markanvändningsfrågor som hanteras på KLK. KS är dock beslutande i båda fallen. En
samordnad beredning skulle underlättas av en organisatorisk samtillhörighet.
Översiktsplanens möjlighet att fungera som strategiskt styrdokument kan utnyttjas fullt ut när ÖParbetet knyts till kommunens genomförandeorganisation. Kopplingen till planeringen för framtida
investeringar i gator, parker och torg förstärks.
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för kommunal
service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det behövs nya platser i
särskilt boende.
Lokalförsörjning
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa beredskap för att
agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har gruppen genomfört en analys
av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är genomförd av respektive sektor och
sammanställd i en gemensam tidslinje för kommunens investeringsbehov.
Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt som
behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.

FÖRSLAG OM ORGANISATION
Datum

Diarienummer

Sida

2017-04-06

KSF 2017/242

3 (4)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av inventeringen
av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella processer och att dessa inte
är synkroniserade idag. För att den strategiska lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det
nödvändigt att synliggöra processerna, tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har
ansvar för vilken del.
Några av de viktigaste processerna är:


Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten etc.



Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom planperioden.



Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med -Principerna
för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra byggprojekt.



Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom detaljplaneringen fram till
antagen detaljplan.

Förslag till förändring av organisation
Med hänvisning till det ökade trycket på såväl strategiska planeringsfrågor, framtagande av
detaljplaner som lokalförsörjningsfrågor för kommunens egen verksamhet föreslås att det bildas en ny
strategisk enhet med placering inom samhällsbyggnadssektorn. Kommunens resurser inom
planeringsområdet behöver samordnas ytterligare för att optimera processerna ytterligare och nå ökad
effektivitet.
Den nya enheten består av de tjänstemän som har samhällsplanering, lokalförsörjning och
exploatering som huvuduppgift. Även följande kommunövergripande strategiska frågor som lyder
under KS föreslås tillhöra den strategiska enheten eftersom de är tätt sammanhängande med strategisk
planering och starkt kopplade till genomförandet:


Miljöstrategiska frågor och naturvård



Mark- och fastighetsfrågor



IT-strategi/bredbandssamordning



Energi- och klimatrådgivning



(Övergripande GIS-funktion (medel är äskade i budget 2018.))

Enheten föreslås lyda helt och hållet under kommunstyrelsen, alltså både när det gäller beslut i
löpande ärenden, budget och arbetsmiljödelegation.
Den nya strategiska enheten leds av samhällsbyggnadschefen.
Förväntade vinster:


En process för detaljplan, från första kontakten till dess att planen är antagen.



Kommunstyrelsen behåller hela ansvaret för de strategiska planfrågorna, och får bättre
möjlighet att styra planverksamheten som en helhet när inte Tekniska nämnden är inblandad i
frågor om budget, verksamhetsplanering och arbetsgivaransvar.



Bättre möjlighet att utnyttja personalresurserna fritt inom ÖP eller DP, utifrån hur behoven
skiftar över tid.



Bättre möjlighet att använda översiktsplanen som styrdokument i genomförandeverksamhet
när hela planverksamheten är organisatoriskt knuten till mark- och fastighetsaffärer och
investeringar i allmän plats.
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Det nära samarbetet mellan strategiska planeringsfrågor och miljöstrategiska frågor ökas
ytterligare genom koppling till kommunens planverksamhet och genomförande/drift inom
parkverksamheten.



Behovet av att optimera och förstärka resurserna gällande lokalförsörjning är tydligt. I en
strategisk enhet samlas planering, markanskaffning och projektledning för dess
genomförande under samma tak.



Utvecklad organisation för projektledning. Exploaterings- och investeringsprojekt hanteras,
efter beslutad investeringsbudget, av kommunens projektledare/projektingenjörer. Det är en
naturlig roll för dessa att även leda kommunens lokalförsörjningsprojekt, från politiskt
investeringsbeslut vidare genom planprocess, projektering/upphandling tillsammans med
exv. Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB) och slutligen aktivt delta i byggprocessen för att
säkerställa kommunens olika verksamheters intressen och ekonomi.

Konsekvenser av förslaget
Även om en samordnad strategisk enhet bedöms innebära en mer logisk och effektiv organisation än
nuläget så kommer förändringen att ge upphov till nya gränser som behöver granskas.
Likaså behöver utvecklingschefens koppling de övriga strategiska frågorna säkerställas på ett eller
annat sätt, särskilt med tanke på frågor om näringsliv och destinationsutveckling. Ledningsgruppen
för fysisk planering kan spela en viktig roll i det sammanhanget.
Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef
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Dnr KSF 2017/242

§ 164 Organisationsöversyn för
Samhällsbyggnadsfrågor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Organisationsförändringen som innebär att kommunarkitekt, samhällsplanerare och
miljöstrateg flyttas till Samhällsbyggnadssektor under strategiska enheten godkänns.
2. Strategiska enheten lyder helt och hållet under kommunstyrelsen, alltså både när det
gäller beslut i löpande ärenden, budget och arbetsmiljödelegation.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Juni 2012 gjordes en genomlysning av hur samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen
hanterades. Vid den tiden hanterades översiktsplan (ÖP) och detaljplan (DP) av
planenheten, placerade på kommunledningskontoret. Plangenomförandet dvs.
exploatering och infrastruktur hanterades av tekniska kontoret. Genom intervjuer av
politiker och tjänstemän framkom en del synpunkter som ledde vidare till
rekommendationer om förbättringsförslag. Bland annat framkom följande;
Förbättringsområden:
- ÖP uppfattas inte som ett tillräckligt styrande och levande dokument
- Man jobbar sekvens för sekvens, svag helhet från början, ibland uppstår fördyringar i ett
sent skede
- Processbeskrivningar och processkartor saknas
- Outvecklade former för dialog i planprocessen leder till att planarkitekterna ”går runt och
lyssnar”
- Glapp mellan plan och mark/exploatering
- Svag koppling till ekonomi och exploatering i planprocessen
- Ofärdiga planer skapar problem för mark och exploatering
- Svag överlämning från planenhet till teknisk sektor
- Outvecklade former för samtal/samarbete/information - det goda samtalet

Rekommendation till förändring:
- Överför planarkitekterna till teknisk sektor
- Namnändra teknisk sektor till samhällsbyggnadssektor, med ansvar för program,
Justerande
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planarbete samt mark och exploatering
- Säkerställ en resurs för övergripande strategiskt arbete direkt under kommundirektören
Nuläge
Planerings- och utvecklingsenheten på kommunledningskontoret (KLK) ansvarar för ÖParbetet, diskussioner i tidiga skeden inför exploatering samt beredning av frågor om
planbesked. Personalresurserna består av samhällsplanerare/kommunarkitekt
(huvudansvar) samt en ÖP-planarkitekt. Plan- och GIS enheten på
samhällsbyggnadssektor hanterar upprättandet av detaljplaner, genom två planarkitekter.
Planerings- och utvecklingsenheten medverkar i regionala samarbeten i planerings- och
infrastrukturfrågor samt hanterar remisser till kommunen i sådana frågor. Planerings- och
utvecklingsenheten hanterar även strategiska bostadsförsörjningsfrågor.
Vad ledde förändringen till?
Genom inrättandet av en tjänst som av samhällsplanerare/kommunarkitekt har den
strategiska översiktliga planeringen har fått ett annat fokus än tidigare.
Ledningsgruppen för fysisk planering har stärkts och fokuserar på de övergripande
strategiska frågorna gällande exploatering och markresurser.
Detaljplaneringen har effektiviserats och förenklats genom nära koppling till tekniska
kompetensen och plangenomförandet samt drift av offentliga rummet.
Kan vi optimera processer och resurser?
Processen inför exploatering innehåller ett glapp, en gråzon där det inte är tydligt var i
förvaltningen ansvaret ligger. Det gäller från det att kommunstyrelsen (KS) beslutat att
lämna positivt planbesked till dess att planarbetet faktiskt kommit igång.
Detta är i sig inget stort problem men för att komma till rätta med detta och att knyta ÖP
och plan/plangenomförande gjordes vid årsskiftet 2016/17 en omflyttning så att
kommunarkitekten och planarkitekten kommer närmare planarkitekterna inom
samhällsbyggnadssektorn, rent fysiskt.
Det är ineffektivt att dela upp personalresurserna för planering (4 personer) på två
enheter. Det skulle underlätta löpande omprioriteringar av arbetsuppgifter och förbättra
kommunstyrelsens möjlighet att styra verksamheten samlat.
Budget och verksamhetsplanering för planfrågor sker samordnat när den inte längre sker
parallellt på KLK och Samhällsbyggnadssektor.
Köp och försäljning av mark hanteras på Samhällsbyggnadssektor men är nära knutet till
de strategiska markanvändningsfrågor som hanteras på KLK. KS är dock beslutande i
båda fallen. En samordnad beredning skulle underlättas av en organisatorisk
samtillhörighet.
Översiktsplanens möjlighet att fungera som strategiskt styrdokument kan utnyttjas fullt ut
när ÖP-arbetet knyts till kommunens genomförandeorganisation. Kopplingen till
planeringen för framtida investeringar i gator, parker och torg förstärks.
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
Justerande

Utdragsbestyrkande
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kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det
behövs nya platser i särskilt boende.
Lokalförsörjning
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för
kommunens investeringsbehov.
Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt
som behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.
En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av
inventeringen av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella
processer och att dessa inte är synkroniserade idag. För att den strategiska
lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det nödvändigt att synliggöra processerna,
tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har ansvar för vilken del.
Några av de viktigaste processerna är:
- Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten etc.
- Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom planperioden.
- Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra
byggprojekt.
- Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom detaljplaneringen
fram till antagen detaljplan.
Förslag till förändring av organisation
Med hänvisning till det ökade trycket på såväl strategiska planeringsfrågor, framtagande
av detaljplaner som lokalförsörjningsfrågor för kommunens egen verksamhet föreslås att
det bildas en ny strategisk enhet med placering inom samhällsbyggnadssektorn.
Kommunens resurser inom planeringsområdet behöver samordnas ytterligare för att
optimera processerna ytterligare och nå ökad effektivitet.
Den nya enheten består av de tjänstemän som har samhällsplanering, lokalförsörjning
och exploatering som huvuduppgift. Även följande kommunövergripande strategiska
frågor som lyder under KS föreslås tillhöra den strategiska enheten eftersom de är tätt
sammanhängande med strategisk planering och starkt kopplade till genomförandet:
- Miljöstrategiska frågor och naturvårdMark- och fastighetsfrågorITstrategi/bredbandssamordningEnergi- och klimatrådgivning(Övergripande GIS-funktion
(medel är äskade i budget 2018.))
- Enheten föreslås lyda helt och hållet under kommunstyrelsen, alltså både när det gäller
beslut i löpande ärenden, budget och arbetsmiljödelegation.
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- Den nya strategiska enheten leds av samhällsbyggnadschefen.

Förväntade vinster:
- En process för detaljplan, från första kontakten till dess att planen är antagen.
- Kommunstyrelsen behåller hela ansvaret för de strategiska planfrågorna, och får bättre
möjlighet att styra planverksamheten som en helhet när inte Tekniska nämnden är
inblandad i frågor om budget, verksamhetsplanering och arbetsgivaransvar.
- Bättre möjlighet att utnyttja personalresurserna fritt inom ÖP eller DP, utifrån hur
behoven skiftar över tid.
- Bättre möjlighet att använda översiktsplanen som styrdokument i
genomförandeverksamhet när hela planverksamheten är organisatoriskt knuten till markoch fastighetsaffärer och investeringar i allmän plats.
- Det nära samarbetet mellan strategiska planeringsfrågor och miljöstrategiska frågor
ökas ytterligare genom koppling till kommunens planverksamhet och genomförande/drift
inom parkverksamheten.
- Behovet av att optimera och förstärka resurserna gällande lokalförsörjning är tydligt. I en
strategisk enhet samlas planering, markanskaffning och projektledning för dess
genomförande under samma tak.
- Utvecklad organisation för projektledning.
- Exploaterings- och investeringsprojekt hanteras, efter beslutad investeringsbudget, av
kommunens projektledare/projektingenjörer. Det är en naturlig roll för dessa att även leda
kommunens lokalförsörjningsprojekt, från politiskt investeringsbeslut vidare genom
planprocess, projektering/upphandling tillsammans med exv. Höörs Fastighetsaktiebolag
(HFAB) och slutligen aktivt delta i byggprocessen för att säkerställa kommunens olika
verksamheters intressen och ekonomi.

Konsekvenser av förslaget
Även om en samordnad strategisk enhet bedöms innebära en mer logisk och effektiv
organisation än nuläget så kommer förändringen att ge upphov till nya gränser som
behöver granskas.
Likaså behöver utvecklingschefens koppling de övriga strategiska frågorna säkerställas
på ett eller annat sätt, särskilt med tanke på frågor om näringsliv och
destinationsutveckling. Ledningsgruppen för fysisk planering kan spela en viktig roll i det
sammanhanget.

Beslutsunderlag
Organisationsoptimering Samhällsbyggnadsfrågor.docx.pdf
<!-- 9. # -->
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-25

5 (5)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande

Utdragsbestyrkande

DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

2017-04-06
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning och
kommunens egna större investeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
godkänna Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning och kommunens egna större
investeringar

Ärendebeskrivning
Kommunen hanterar varje år relativt stora resurser för investeringar av olika slag. När dessa skall
genomföras är det viktigt att det finns en god kontroll och bra rutiner för genomförande och
uppföljning, så att kommunens resurser utnyttjas effektivt. I syfte att förtydliga hantering och rutiner
föreslås därför följande principer för större projekt, där kommunen själv ansvarar för genomförandet:
Politisk ledning: Kommunstyrelsens arbetsutskott är vid större investeringar(över 10 mkr), formellt
ansvarigt för att följa upp och fatta beslut under ett pågående projekt, t ex i frågor om
kostnadsavvikelser, kvalitetsfrågor och oväntade hinder mm. Vid mindre investeringar är respektive
nämnd ansvarig på motsvarande sätt.
Projektstyrning: I dessa större projekt formerar Kommundirektören en ansvarig styrgrupp. I
normalfallet består denna av kommundirektör, ekonomichef, ansvarig sektorschef samt projektledare.
Gruppen träffas regelbundet under genomförandetiden, och hanterar samordning, tekniska problem,
genomförande, kostnadskontroll och kvalitetsfrågor mm. Kommundirektören rapporterar fortlöpande
till KSAU, för information och ev beslut. Sektorschefen rapporterar i sin tur till nämnden. Vid
avvikelser skall KSAU samråda med berörd nämnd.
Det viktigt att det föreligger en tydlig beställning av önskade investeringar, och att det tas fram en
realistisk beräkning av den hyresökning som investeringen medför. I görligaste mån måste
investeringar i lokaler och byggnation införas i kommunens budgetprocess. Även om kommunens
fastighetsbolag HFAB ofta står som ansvarig byggherre måste det finnas en styrning och
kostnadskontroll under genomförandetiden, så att kommunens roll som beställare fullföljs på ett bra
sätt.
Alla beställningar görs skriftligt av ansvarig sektorschef (oavsett investeringens storlek).
Beställningen lämnas till Projektavdelningen, som är kommunens beställare och enda kontaktväg
gentemot utförare. Projektavdelningen tar genom en förkalkylering baserad på en förprojektering fram
en beräknad kostnadsbedömning och hyreseffekt, ofta i samråd med HFAB eller annan utförare.
Denna ska godkännas av ansvarig sektorschef. Nämndernas delegeringsordningar styr vad sektorschef
får beställa utan särskilt nämndsbeslut. Godkännandet innebär en bekräftelse på att verksamheten har
de resurser som krävs för investeringen. Detta kräver normalt också att respektive nämnd har berett
frågan, vilket i så fall sektorschef har att tillse. Nämndens förslag angående investeringar hanteras i
vanlig ordning av kommunfullmäktige, i samband med årlig behandling av drifts- och

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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investeringsbudget. När beställningen så småningom är godkänd samordnar Projektavdelningen detta
med utföraren av byggnationen
Kommunen står inför mycket stora utmaningar i form av lokalförsörjningsinvesteringar under den
närmaste tioårsperioden. För att kunna möta detta förstärker kommunen Projektavdelningen. För att
kunna hålla budget och sluttid är aktiv projektledning från ax till limpa av största vikt.
Projektledarens roll vid större investeringar och nybyggnation är central och handlar övergripande om
planering, ledning och styrning.
Samhällsbyggnadschefen utser för varje projekt en lämplig och tillgänglig projektledare.
I ett förstadie, innan ett uttalat projekt med detaljerad budget- och tidsramar finns, jobbar
projektledare med att förkalkylera, förprojektera och göra en översiktlig tidplan utifrån ett behov eller
en idé från aktuell nämnd eller verksamhet. Projektledaren avrapporterar då direkt till beställande
sektorschef.
Oberoende av projektets omfattning finns ett behov av en för projektet tydlig ledare med mandat och
ansvar att leda, koordinera och besluta. Projektledare har befogenheter och ansvar som gäller för
respektive projekt och inom ramen för den politiskt beslutade budgeten och tidplanen. Projektledaren
är den person i projektet som har kunskap om helheten och ser till att politiska beslut, utredningar,
undersökningar, markförvärv, planarbete, projektering, lovsökning, myndighetssvar m.m. görs i rätt
tid i förhållande till projektets beslutade sluttid. Utöver det har projektledaren ansvar för att de
ekonomiska ramarna inte överskrids.
Projektledaren planerar projektet utifrån de givna ramarna, hanterar risker i projektet genom aktiv
riskstyrning, koordinarar arbetet och ”håller tempot uppe”, ansvarar för att ”rätt person eller grupp
arbetar med rätt uppgift, informerar alla inblandade om när ett skede börjar och slutar, tar aktiva
beslut, informerar löpande projektets status till styrgrupp och ansvarar för att beställt objekt levereras
inom utsatt tid inom budgetramen. Även om projektledaren inte har huvudansvaret för utförarens
upphandling, detaljprojektering och under byggnation ska denne ges möjlighet att aktivt delta i dessa
processer för att tillgodose kostnadseffektivitet.
Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/43

§ 90 Lokalbehov för barn- och
utbildningssektor och socialsektor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Dokumentet ”Plats för kommunal service” som underlag för det fortsatta
lokalförsörjningsarbetet godkänns med tillägg att i ”Plats för kommunal service nybyggnad i Höör” lägga in att det nu finns en politisk karta med rubrik ”Utbyggnadsplaner
Höörs kommun 2018-2021”.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt förslag till arbetsformer
och styrdokument som ska presenteras till KS au i april. Det krävs en samsyn mellan
tidslinjen och den nya politiska kartan samt mot budgetberedningens förslag.

Beslutsmotivering
Samordning av processer och perspektiv
En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av
inventeringen av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella
processer och att dessa inte är synkroniserade idag. För att den strategiska
lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det nödvändigt att synliggöra processerna,
tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har ansvar för vilken del.
Några av de viktigaste processerna är:
- Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten etc.
- Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom planperioden.
- Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra
byggprojekt.
- Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom detaljplaneringen
fram till antagen detaljplan.
Utveckling av arbetsformer och styrdokument
Mot bakgrund av ovanstående föreslår den strategiska lokalförsörjningsgruppen ett
arbetssätt som består av:
Tidslinje för lokalförsörjning som uppdateras årligen i samband med budgetarbetet.
Utöver att fungera som underlag för budgeten är tidslinjen också den första signalen om
behovet av att avsätta mark. Tidslinjen antas inte i sig, men bekräftas genom att budgeten
Justerande
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KOMMUNSTYRELSEN

godkänns i KF.
Plats för kommunal service är en möjlig lokaliseringsplan för de nya lokalerna.
Dokumentet baseras på inventeringen av behoven för 2017-2027 och är starkt knutet till
ny översiktsplan för kommunen. Avsikten är att dokumentet ska bilda utgångspunkt för
kommande ärenden om planuppdrag, markköp, investeringsbeslut m. fl. skarpa beslut om
kommunens utveckling. Dokumentet antas av kommunstyrelsen och uppdateras vid
behov.
Skiss över samordning av processer. ’Principerna för styrning och kontroll av kommunens
investeringar i lokaler och andra byggprojekt’ förtydligas och utvecklas samt kompletteras
med processen för detaljplanering. Bland annat behöver projektledarens roll och mandat
tydliggöras.
Utvecklad organisation för projektledning. I december 2016 beviljades Höörs kommun 1,6
mkr för sökt statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Strategiska lokalförsörjningsgruppen
föreslår att del av dessa medel används för att förstärka organisationen kring
projektledning och utökar denna med en tjänst.
Genomförande av enskilda projekt
När enskilda projekt ska genomföras behövs:
- Lämplig plats (planuppdrag om marken inte redan är planlagd)
- Investeringsbeslut
- Byggprojekt med särskilt utsedd projektledare.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det
behövs nya platser i särskilt boende.
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för
kommunens investeringsbehov.
Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt
som behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.
Under Utveckling av arbetsformer och styrdokument har samhällsbyggnadschef och
kommunarkitekt skapat en Tidslinje för lokalförsörjning i Höörs kommun. Tidslinjen har
diskuterats vid kommunstyrelsen möten tidigare i vår.
Vid dagens möte presenteras ett komplement till ”Tidslinje för lokalförsörjning i Höörs
kommun” en politisk karta över utbyggnadsplaner för Höörs kommun för åren 2018-2026.
Den nya politiska kartan har framarbetats i samråd mellan kommunstyrelsens
arbetsutskotts ledamot Christer Olsson (M) samt barn- och utbildningsnämndens
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ordförande Björn Andreasson (M) på uppdrag av Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse strategisk lokalförsörjning 170306.docx
2. Plats för kommunal service rev 20170330.pdf
3. Tidslinje Lokalförsörjning rev 2017-03-07.pdf
4. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §34).doc
5. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §35).doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §36).doc
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-20 (2017-03-20 KSAU §88).doc
8. Politisk karta utbyggnadsplaner 2018-2026.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/43

§ 165 Styrdokument och processkarta för
lokalförsörjningsfrågor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Styrdokument och processkarta för lokalförsörjningsfrågor godkänns.
2. Processkartorna anmäls till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Kommundirektören uppdras att göra en motsvarande processkarta för planprocessen.
2. Processkartan för större projekt ska kompletteras med hur processen startas.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det
behövs nya platser i särskilt boende.
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för
kommunens investeringsbehov.
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt
förslag till arbetsformer och styrdokument som ska presenteras till KS au i april.

Beslutsunderlag
1. Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning.docx
2. <!-- 8. File -->Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar.pptx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-20 (2017-03-20 KSAU §88).doc (ska
ersättas med utdrag från kommunstyrelsen).
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/196

§ 131 Justering av verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten i Norra
Rörum, Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten i
N Rörum fastställs enligt förslaget .

Ärendebeskrivning
VA-GIS-nämnden har inkommit med förslag om att justera nuvarande
verksamhetsområde som idag är indelat i vatten och avlopp, till att istället delas in i
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Syftet med justeringen är att
anpassa till de vattentjänster som det finns behov av i området och som kan
tillhandahållas av VA-huvudmannen samt att anpassa till det nya sättet att dela in
verksamhetsområde i d.v.s. vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata,
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se
olika ut.
Justering av verksamhetsområdet och vilka fastigheter som berörs framgår av bifogad
karta och fastighetsförteckning.
Avgift för dagvatten gata och dagvatten fastighet har tagits ut sen 1 januari 2014 med 222
kr per år inklusive moms. Alla anslutningar i Norra Rörum har noggrant utretts i samband
med att saneringsplan för orten togs fram under 2016. De fastigheter där VAhuvudmannen inte tillhandahåller vattentjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet
och där behov av tjänsterna inte finns har tagits bort ur förslaget till nya
verksamhetsområden. Återbetalning av felaktigt uttagen dagvattenavgift kommer att ske
på nästkommande faktura efter att förslaget fastställts.

Beslutsunderlag
1. 2017-03-14 VA-GIS nä § 34 verksanh omr tjörnarp.doc
2. Karta - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
3. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
_____
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten

Kommunstyrelsen

Taxa för myndighetsutövning inom
räddningstjänsten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift med 929 kr x
objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

Ärendebeskrivning
Taxan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefälsförening. Taxan
reglerar myndighets utövning för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
(SFS 2003:778) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011).
Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index
(KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen.
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017.
Förslag till taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift (grundbelopp)
2017 med 929 kr x objektsfaktor.

Lars Nilsson
Räddningschef

Beslutsunderlag
Tidigare taxa
Nu föreslagen taxa

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

TAXA
2017
för Myndighetsutövning.
Räddningstjänsten

Gäller från
Dnr:
Antagen av Kommunfullmäktige i
Höörs kommun

1

1

MYNDIGHETSUTÖVNING - LSO

1.1

Myndighetsutövning Tillsyn Lagen om
skydd mot olyckor
Grundbeloppet 2017

1.1.1

Sakkunnighetsutlåtande polis
(erlagd tid per timme x grundbelopp)

1.1.2

Tillsyn
Inledande bestämmelser.
Enl. denna taxa erläggs avgift för tillsyn enl.
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
och Lagen om brandfarliga varor och
explosiva varor (SFS 2010:1011).
Taxan är grundavgift + timtiden för tillsynen
på objektet
Tillsyn enl. LSO eller LBE.
Grundavgift (inkl. förberedelsetid,
handläggning, protokollskrivning samt
uppföljning efterarbete av tillsynen), 3 x
grundbeloppet
Tillsyn enl. LSO eller LBE. per
timma under platsbesöket.
Samordnad tillsyn
Om tillsyn enl. LSO och LBE genomförs
samtidigt är grundavgiften 4 x grundbeloppet

Exkl.moms

Anmärkning

929:929:-

2.787:-

Grundavgift

929:-

Timavgift

3.716:-

Grundavgift

929:-

Timavgift

2.787:-

Grundavgift

Avgiftens erläggande
Om inte annat överenskommits skall avgiften
enl. denna taxa erläggas av ägare eller
innehavare mot räkning, efter att
tillsynsbesöket har genomförts.
Efterbesiktning
Då allvarliga brister har upptäcks på
tillsynsbesöket skall ett ytterligare
tillsynsbesök genomföras. Då tar enbart
timavgiften ut per timma under platsbesöket
Särskild sakkunnig
Då ärende är av sådan karaktär att räddningsnämnden finner det nödvändigt att anlita
särskilt sakkunnig erläggs ersättning åt denna
av ägare/ innehavare.
Inställd tillsyn utan anledning
Om en tillsyn inte blir av, utan att
verksamheten/ägaren meddelat anledning till
detta (dyker ej upp på plats efter utsatt tid).
2

1

MYNDIGHETSUTÖVNING - LBE

Nytt tillstånd

Återkommande

1.2

Tillstånd för explosiva varor enl. § 27
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2017

929:-

1.2.1

Fyrverkeriförsäljning

6xG

4xG

1.2.2

Explosiv vara mindre omfattning
Mängden får ej överstiga
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

6xG

4xG

1.2.3

Explosiv vara större omfattning
Mängden överstiger
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

10 x G

6xG

1.2.4

Godkännande av föreståndare i de fall detta
inte sker i samband med tillstånd

1,5 x G

1,5 x G

1.2.5

Mindre komplettering till ett gällande
tillstånd (ej förlängd tillståndstid)

1,5 x G

1.2.6

Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i
förbudsområdet

1xG

1.2.7

Avslag

1xG

1xG

Kommentarer till tillståndshanteringen för explosiv vara
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap
34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom presentation
vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in
enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell tidsberäkning
tillämpas.
Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats,
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga
ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen tidsdebiteras efter
faktiskt kostnad.

3

1

MYNDIGHETSUTÖVNING - LBE

1.3

Tillstånd för brandfarligavaror enl. § 27
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2017

929:-

Enklare anläggning för förvaring i cistern
(tex. lantbruk).
1 cistern
2 eller fler cisterner

3xG
4xG

1,5 x G
3xG

Anläggning för förvaring och försäljning ur
cistern eller pump (bensinstation).
1 cistern
2 eller fler cisterner.

10 x G
12 x G

5xG
6xG

Försäljning av BFV, typ Kemetyl,
spolarvätska, gasol och färg
Upptill 250 Liter i slutna behållare.
Över 250 Liter i slutna behållare

4xG
5xG

2xG
2xG

Öppenhantering av BFV ex.
tillverkningsanläggningar
industrianläggningar, restaurangkök
Upptill 250 Liter
Över 250 Liter

4xG
5xG

2xG
3xG

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Nytt tillstånd
Exkl. moms

1.3.5

Mindre komplettering till ett gällande
tillstånd (ej förlängd tillståndstid)

1.3.6

Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i
förbudsområdet

1xG

1.3.6

Avslag

1xG

Återkommande
tillstånd

1,5 x G

1xG

Kommentarer till tillståndshanteringen för Brandfarlig vara
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap
34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom presentation
vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in
enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell tidsberäkning
tillämpas.
Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats,
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga
ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen tidsdebiteras efter
faktiskt kostnad.
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TAXA
2014
för Myndighetsutövning.
Räddningstjänsten

Gäller från 2014-09-24
Dnr: KSF 2014/208 § 54
Antagen av Kommunfullmäktige i
Höörs kommun

1

1
1.1

MYNDIGHETSUTÖVNING
Myndighetsutövning Tillsyn Lagen om
skydd mot olyckor
Grundbeloppet 2014

1.1.1

Sakkunnighetsutlåtande polis
(erlagd tid per timme x grundbelopp)

1.1.2

Tillsyn
Inledande bestämmelser.
Enl. denna taxa erläggs avgift för tillsyn enl.
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
och Lagen om brandfarliga varor och
explosiva varor (SFS 2010:1011).

Exkl.moms
865:-

Tillsyn enl. LSO eller LBE.
Grundavgift (inkl. förberedelsetid,
handläggning, protokollskrivning samt
uppföljning efterarbete av tillsynen), 3 x
grundbeloppet
Taxan är grundavgift + timtiden för tillsynen
på objektet x grundbeloppet

:2.595

Samordnad tillsyn
Om tillsyn enl. LSO och LBE genomförs
samtidigt är grundavgiften 4 x grundbeloppet

3.460:-

Jämkning av avgiften
Om en ägare eller innehavare har ett eller flera
tillsyneobjekt, där den totala tillsynen
utsträcker sig över en längre tidsperiod,
debiteras
tillsynen med en grundavgift + timtiden för
tillsynen på objektet-/en x grundbeloppet.
Avgiftens erläggande
Om inte annat överenskommits skall avgiften
enl. denna taxa erläggas av ägare eller
innehavare mot räkning, när
huvudbesiktningen fullgjorts. Efterkontroll
p.g.a. icke åtgärdade anmärkningar debiteras
efter fullgjord besiktning.
Särskild sakkunnig
Då ärende är av sådan karaktär att räddningsnämnden finner det nödvändigt att anlita
särskilt sakkunnig erläggs ersättning åt denna
av ägare/ innehavare.

2

1
1.2

MYNDIGHETSUTÖVNING
Tillstånd för explosiva varor enl. §27
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2014

Nytt tillstånd

Återkommande

865:-

1.2.1

Fyrverkeriförsäljning

6xG

4xG

1.2.2

Explosiv vara mindre omfattning
Mängden får ej överstiga
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

6xG

4xG

1.2.3

Explosiv vara större omfattning
Mängden överstiger
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

10 x G

6xG

1.2.4

Godkännande av föreståndare i de fall detta
inte sker i samband med tillstånd

1xG

1xG

1.2.5

Mindre komplettering till ett gällande tillstånd
(ej förlängd tillståndstid)

1.2.6

Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i
förbudsområdet

1xG

1.2.7

Avslag

1xG

1,5 x G

1xG

Kommentarer till tillståndshanteringen
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap
34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom presentation
vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in
enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell tidsberäkning
tillämpas.
Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats,
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga
ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen tidsdebiteras efter
faktiskt kostnad.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/203

§ 132 Taxa för myndighetsutövning inom
räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift med 929 kr x
objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

Ärendebeskrivning
Taxan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefälsförening. Taxan
reglerar myndighets utövning för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011).
Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index
(KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen.
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017.
Förslag till taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift (grundbelopp)
2017 med 929 kr x objektsfaktor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2017.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2014.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-04-12

KSF 2017/204

1 (1)

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen

Prislista för räddningstjänsten i Höör 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänna förslag till prislista för räddningstjänsten i Höörs
kommun

Ärendebeskrivning
Prislistan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefäls-förening.
Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris
index (KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter
näringsgren SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund
för beräkningen. Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017
Förslag till prislista för Räddningstjänsten i Höörs kommun skall börja gälla 2017xx-01

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

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

Prislista
2017
Räddningstjänsten
för vissa arbeten och
tjänster, utlåning av
räddningstjänstens materiel m.m.

Gäller från
Dnr:
Antagen av Kommunstyrelsen i
Höörs kommun

1

1

PERSONAL

1.1

Timersättning brandman/brandförman
Justeras i samband med löneförhandlingar

1.1.1

Vid säkerhetsvakt uttages endast för effektiv
tid. Dock lägst 3 tim enligt avtal.

1.1.2

Tiden för normala återställningsarbeten är
inräknade i priserna under avsnitt 3, ”tjänster”,
och debiteras inte kunden.

1.1.3

Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

1.1.4

Vid arbeten i temperatur över +50 eller under
- 20 uttages tillägg 50 %.

1.1.5

Arbete vid speciella tillfällen.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 %

1.2

Timarvode lärare och instruktörer

1.2.1

Ersättning vid föreläsning som har
kurshandledning och kurspaket
1:a timmen
2:a timmen + följande timmar
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 %.
Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.
Grupparbete (handledare).
1:a timmen
2:a timmen + följande timmar
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 %.
Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

2

Exkl. moms

Inkl.moms

570:-/tim

725:-/tim

596:-/tim
496:-/tim

745:-/tim
620:-/tim

385:-/tim
385:-/tim
98:-/tim

481:-/tim
481:-/tim
123:-/tim

2

UTBILDNING

Exkl. moms

Inkl.moms

2.1

Brandutbildning GBU (teori + praktik)

458:-/deltagare

573:-/deltagare

2.2

Heta arbete (teori + praktik)
inkl. utbildningsmaterial
och certifikat

2.3

Handbrandsläckare,
praktik

229:-/deltagare

286:-/deltagare

2.4

LABC

343:-/deltagare

429:-/deltagare

2.5

Hjärt-/lungräddning
(teori + praktik + handhavande av
defibrillator)

375:-/deltagare

469:-/deltagare

2.6

LABC + Hjärt-/lungräddning +
handhavande av defibrillator)

604:-/deltagare

755:-/deltagare

2.7

Barn-HLR (teori + praktik + litteratur)
Med reservation för höjda inköpspriser av
litteratur

483:-/deltagare

604:-/deltagare

2.8

Utrymningsövning enl. särskild beställning

1.147:-

1.434:-

2.9

Utbildning vid speciella tillfällen
eller framtagande av nytt utbildningstillfälle.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 % per deltagare.

Offert

3

TRANSPORTKOSTNAD FORDON

3.1

1.773:-/deltagare 2.216:-/deltagare

Exkl. moms

Inkl. moms

Personbil
Enligt kommunalt reseavtal
f n 2:90/km

Lägst 48:-

Lägst 60:-

3.2

Brandfordon
3 x 2:90/km

lägst 140:-

lägst 175:-

3.3

Brandfordon + släp, lastväxlare,
Hävare och bandvagn
4 x 2:90/km

lägst 189:-

lägst 233:-

3

4

4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.1.4

TJÄNSTER

Exkl.moms

Inkl. moms

67:86:86:86:86:86:115:115:115:125:-

84:108:108:108:108:108:144:144:144:156:-

Hanteringskostnad för ombesörjande
av provtryckning av flaska exkl. frakt

100:-/st

125:-/st

Tvättning av andningsskyddsutrustning
Regulator
Andningsmask
Andningsventil ( isärtagning + montering)
Bärställ
Luftflaska, luftpaket
Komplett andningsskyddsutrustning

88:-/st
88:-/st
172:-/st
88:-/st
88:-/st
524:-/st

110:-/st
110:-/st
215:-/st
110:-/st
110:-/st
655:-/st

172:-/st
172:-/st

215:215:-

679:-/st

849:-/st

88:-/st

110:-/st

Vid arbete över 3 timmar göres speciell
Överenskommelse
Andningsskydd
Laddning av luft.
Behållare typ
Fylln tryck
5 - 7 lit
150 – 200
flaskpaket 324
300
2 x 5 lit
200
2 x 7 lit
200
1 x 7 lit
300
10 x 14 lit
200
2 x7 lit
300
2 x 10 lit
200
20 lit
200
40 lit
150

Provning, justering av andningsskyddsutrustning
Andningsventil
Regulator
Årskontroll ( revisionsbesiktning )
av regulator ( mtrl. tillkommer )

4.1.5

Torkning av luftflaska, luftpaket
(fyllning tillkommer)

4.1.6

Utlåning av komplett tryckluftsapparat
För använd apparat tillkommer kostnad
för iordningställande

185:-/dygn

231:-/dygn

4.1.7

Utlåning av luftflaska, luftpaket (exkl. ev.
fyllning)

69:-/dygn

86:-/dygn

4.1.8

Revisionskontroll av flaskpaket

Enl. dags aktuell
prislista

4

4

TJÄNSTER

4.2
4.2.1

Fordon, efterfordon
Brandfordon och
Räddningsbåt med motor och trailer

4.2.2

Hävare och lastväxlare

4.3
4.3.1

Handbrandsläckare, service
Årskontroll av handbrandsläckare:
Enheter per besöksadress
1
”
”
2 - 10
”
”
11 - 25
”
”
26
Tillkommer transportkostnad enl. 2.1

4.3.2

4.3.3

Omladdning av pulversläckare:
Tryckladdade släckare, ABC pulver
0-2 kg
3-6 kg
7-12 kg
Patronladdade släckare, ABC pulver
5 kg
6 kg
12 kg

Omladdning av vattensläckare:
Tryckladdad släckare
Ej tryckladdad släckare
Frostskyddsmedel, 9 lit
Skum

Exkl.moms

Inkl. moms

329:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

411:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

615:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

769:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

75:-/enhet
66:-/enhet
60:-/enhet
51:-/enhet

94:-/enhet
82:-/enhet
75:-/enhet
64:-/enhet

Gällande
dagspris
-II-II-II-II-II-II-II-

Gällande
dagspris
-II-II-II-II-II-II-II-

Gällande
dagspris

Gällande
dagspris

-II-II-II-II-

-II-II-II-II-

4.3.4

Omladdning av kolsyresläckare

Faktisk kostn. +
hanteringskostn
enl. 4.1.2

4.3.5

Provtryckning av kolsyresläckare

Faktisk kostn. +
hanteringskostn
enl. 4.1.2
Pers.kostn. enl
1.1 +. mtrl.kostn

4.3.6
4.3.7
4.3.8

Faktisk körtid för hämtning av släckare +
uppsättning debiteras kunden enl. 1.1.3 +
trpt kostn enl. 2.1
Verkstadsgenomgång
Försäljning av brandredskap

5

Pers.kostn. enl
1.1 +. mtrl.kostn
Enligt aktuell
prislista

5.

UTHYRNING AV MATERIEL

5.1

Maximal hyreskostnad är inköpspris för berörd
material samt i mån av tillgång. Om materialet
blir förstörs eller går sönder pga. av hantering
får hyretagaren bekosta ersättning av materialen.

5.1.1

Armatur
Strålrör. grenrör, brandposthuvud etc

5.1.2

Ellänspump
350 l/min
900 l/min
1500 l/min
3500 l/min

Exkl. moms

Inkl. moms

68:-/st /dygn
eller
246:-/vecka

85:-/st/dygn
eller
308:-/vecka

309:-/dygn
461:-/dygn
598:-dygn
905:-/dygn

386:-/dygn
576:-/dygn
748:-/dygn
1.131:-/dygn

182:-/tim

228:-/tim

5.1.3

Generator (max 4000VA)

5.1.4

Handbrandsläckare

69:-/dygn
+ ev laddning

86:-/dygn
+ ev laddning

5.1.5

Brandslang 38, 63, 76 mm
(1 slanglängd = 25 m)

69:-/dygn +
ev provtryck
rengöring,
torkn + rep

86:-/dygn +
ev provtryck
rengöring,
torkn + rep

5.1.6

Vattendammsugare

81:-/tim
lägst 4 tim
324:-

101:-/tim
405:-

5.1.7

Avfuktningsaggregat

41:-/tim
lägst 4 tim
164:-/dygn

51:-/tim
lägst 4 tim
205:-/dygn

5.1.8

Jonseringsapparat (rökätare)

322:-/dygn

402:-/dygn

5.1.9

Brandsläckningsdocka

505:/tillfälle/dygn

631:/tillfälle/dygn

5.1.10

Övningsdocka (enklare)

51:/tillfälle/dygn

64:/tillfälle/dygn

5.1.11

HLR-docka
(Tillkommer förbrukningsmaterial)

505:/tillfälle/dygn

631:/tillfälle/dygn
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6.

UTHYRNING AV LOKALER

Exkl. moms

Inkl. moms

6.1

Om efterföljande städning utöver normal krävs
kommer faktisk kostnad att tas ut.
Lektionssal

351:-/tim
1.816:-/hel dag

439:-/tim
2270:-/dag

6.2

Rökövningshus

1.514:-/tim

1.893:-/tim

6.2.1

Rökövningsfält inkl säkerhetsman

5.045:-/½ dag
8.072:-/hel dag

6.306:-/½ dag
12.500:-/hel dag

6.2.2

Övertändnings modul med injektion
I samband med hyrning av rökövn.hus

505:- /+
förbrukning

631:-/+
förbrukning

6.2.3

Håltagningskasset

505:-/st

631:-

6.3

Övningsplatta på övningsfältet

202kr/tim

253:-/tim

7.
7.1

SERVICE
Automatlarm, onödigt larm
För debitering vid utryckning till automatiska
brandlarm som har utlöst p.g.a. av en
andledning som inte kan definieras som
Räddningstjänst enligt LSO (2003:778) 1 kap
2§, Detta gäller per påbörjad timma.

Exkl. moms
4.863:-/timme

Inkl. moms

7.2

Nyckelskåp, funktionskontroll, inlåsning av
nycklar

368:-/tillfälle

460:-/tillfälle

7.3

Zugol i säck, 40,1 liter

208:-/säck

260:-/säck
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TAXA
2014
Räddningstjänsten
för vissa arbeten och
tjänster, utlåning av
räddningstjänstens materiel m.m.

Gäller från 2014-09-24
Dnr: KSF 2014/208 § 54
Antagen av Kommunfullmäktige i
Höörs kommun

1

1

PERSONAL

1.1

Timersättning brandman/brandförman
Justeras i samband med löneförhandlingar

1.1.1

Vid säkerhetsvakt uttages endast för effektiv
tid. Dock lägst 3 tim enligt avtal.

1.1.2

Tiden för normala återställningsarbeten är
inräknade i priserna under avsnitt 3, ”tjänster”,
och debiteras inte kunden.

1.1.3

Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

1.1.4

Vid arbeten i temperatur över +50 eller under
- 20 uttages tillägg 50 %.

1.1.5

Arbete vid speciella tillfällen.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 %

1.2

Timarvode lärare och instruktörer

1.2.1

Ersättning vid föreläsning som har
kurshandledning och kurspaket
1:a timmen
2:a timmen + följande timmar
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 %.
Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.
Grupparbete (handledare).
1:a timmen
2:a timmen + följande timmar
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 %.
Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

2

Exkl. moms

Inkl.moms

540:-/tim

675:-/tim

555:-/tim
461:-/tim

694:-/tim
576:-/tim

358:-/tim
358:-/tim
91:-/tim

447:-/tim
447:-/tim
114:-/tim

2

UTBILDNING

Exkl. moms

Inkl.moms

2.1

Brandutbildning (teori + praktik)

426:-/deltagare

532:-/deltagare

2.2

Heta arbete (teori + praktik)
inkl. utbildningsmaterial
och certifikat

2.3

Handbrandsläckare,
praktik

213:-/deltagare

266:-/deltagare

2.4

LABC

320:-/deltagare

400:-/deltagare

2.5

Hjärt-/lungräddning
(teori + praktik + handhavande av
defibrillator)

320:-/deltagare

400:-/deltagare

2.6

LABC + Hjärt-/lungräddning +
handhavande av defibrillator)

533:-/deltagare

666:/deltagare

2.7

Barn-HLR (teori + praktik + litteratur)
Med reservation för höjda inköpspriser av
litteratur

450:-/deltagare

563:-/deltagare

2.8

Utrymningsövning enl. särskild beställning

1.066:-

1.332:-

2.9

Utbildning vid speciella tillfällen
eller framtagande av nytt utbildningstillfälle.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt
lördag + söndag 20 % per deltagare.

Offert

3

TRANSPORTKOSTNAD FORDON

3.1

1.650:-/deltagare 2.063:-/deltagare

Exkl. moms

Inkl. moms

Personbil
Enligt kommunalt reseavtal
f n 2:90/km

Lägst 48:-

Lägst 60:-

3.2

Brandfordon
3 x 2:90/km

lägst 140:-

lägst 175:-

3.3

Brandfordon + släp, lastväxlare,
Hävare och bandvagn
4 x 2:90/km

lägst 189:-

lägst 233:-

3

4
4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.1.4

TJÄNSTER
Vid arbete över 3 timmar göres speciell
Överenskommelse
Andningsskydd
Laddning av luft.
Behållare typ
Fylln tryck
5 - 7 lit
150 – 200
flaskpaket 324
300
2 x 5 lit
200
2 x 7 lit
200
10 x 14 lit
200
2 x7 lit
300
2 x 10 lit
200
20 lit
200
40 lit
150

Exkl.moms

Inkl. moms

64:83:83:83:83:111:111:111:121:-

80:104:104:104:104:139:139:139:151:-

Hanteringskostnad för ombesörjande
av provtryckning av flaska exkl. frakt

96:-/st

120:-/st

Tvättning av andningsskyddsutrustning
Regulator
Andningsmask
Andningsventil ( isärtagning + montering)
Bärställ
Luftflaska, luftpaket
Komplett andningsskyddsutrustning

85:-/st
85:-/st
165:-/st
85:-/st
85:-/st
505:-/st

106:-/st
106:-/st
206:-/st
106:-/st
106:-/st
631:-/st

165:-/st
165:-/st

206:206:-

656:-/st

820:-/st

85:-/st

106:-/st

Provning, justering av andningsskyddsutrustning
Andningsventil
Regulator
Årskontroll ( revisionsbesiktning )
av regulator ( mtrl. tillkommer )

4.1.5

Torkning av luftflaska, luftpaket
(fyllning tillkommer)

4.1.6

Utlåning av komplett tryckluftsapparat
För använd apparat tillkommer kostnad
för iordningställande

184:-/dygn

230:-/dygn

4.1.7

Utlåning av luftflaska, luftpaket (exkl. ev.
fyllning)

68:-/dygn

85:-/dygn

4.1.8

Revisionskontroll av flaskpaket

Enl. dags aktuell
prislista

4

4
4.2
4.2.1

TJÄNSTER
Fordon, efterfordon
Brandfordon och
Räddningsbåt med motor och trailer

Exkl.moms

Inkl. moms

327:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

409:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

4.2.2

Hävare och lastväxlare

612:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

765:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

4.3
4.3.1

Handbrandsläckare, service
Årskontroll av handbrandsläckare:
Enheter per besöksadress
1
”
”
2 - 10
”
”
11 - 25
”
”
26
Tillkommer transportkostnad enl. 2.1

72:-/enhet
63:-/enhet
57:-/enhet
49:-/enhet

90:-/enhet
79:-/enhet
71:-/enhet
61:-/enhet

171:-/enhet
373:-/enhet
571:-/enhet

214:-/enhet
466:-/enhet
714:-/enhet

360:-/enhet
413:-/enhet
613:-/enhet

450:-/enhet
516:-/enhet
766:-/enhet

148:-/enhet
169:-/enhet
174:-/enhet
208:-/enhet

185:-/enhet
211:-/enhet
217:-/enhet
260:-/enhet

4.3.2

4.3.3

Omladdning av pulversläckare:
Tryckladdade släckare, ABC pulver
0-2 kg
3-6 kg
7-12 kg
Patronladdade släckare, ABC pulver
5 kg
6 kg
12 kg
Omladdning av vattensläckare:
Tryckladdad släckare
Ej tryckladdad släckare
Frostskyddsmedel, 9 lit
Skum

4.3.4

Omladdning av kolsyresläckare

Faktisk kostn. +
hanteringskostn
enl. 4.1.2

4.3.5

Provtryckning av kolsyresläckare

Faktisk kostn. +
hanteringskostn
enl. 4.1.2
Pers.kostn. enl
1.1 +. mtrl.kostn

4.3.6
4.3.7
4.3.8

Faktisk körtid för hämtning av släckare +
uppsättning debiteras kunden enl. 1.1.3 +
trpt kostn enl. 2.1
Verkstadsgenomgång
Försäljning av brandredskap

.
Enligt aktuell
prislista

5

5.
5.1

UTHYRNING AV MATERIEL
Maximal hyreskostnad är inköpspris för berörd
material samt i mån av tillgång. Om materialet
blir förstörs eller går sönder pga. av hantering
får hyretagaren bekosta ersättning av materialen.

5.1.1

Armatur
Strålrör. grenrör, brandposthuvud etc

5.1.2

Ellänspump
350 l/min
900 l/min
1500 l/min
3500 l/min

Exkl. moms

Inkl. moms

67:-/st /dygn
eller

84:-/st/dygn
eller

241:-/vecka

301:-/vecka

307:-/dygn
458:-/dygn
595:-dygn
900:-/dygn

384:-/dygn
572:-/dygn
744:-/dygn
1.125:-/dygn

181:-/tim

226:-/tim

5.1.3

Generator (max 4000VA)

5.1.4

Handbrandsläckare

68:-/dygn
+ ev laddning

85:-/dygn
+ ev laddning

5.1.5

Brandslang 38, 63, 76 mm
(1 slanglängd = 25 m)

68:-/dygn +
ev provtryck
rengöring,
torkn + rep

85:-/dygn +
ev provtryck
rengöring,
torkn + rep

5.1.6

Vattendammsugare

80:-/tim
lägst 4 tim
320:-

100:-/tim
400:-

5.1.7

Avfuktningsaggregat

170:-/dygn

212:-/dygn

5.1.8

Jonseringsapparat (rökätare)

320:-/dygn

400:-/dygn

5.1.9

Brandsläckningsdocka

500:/tillfälle/dygn

625:/tillfälle/dygn

5.1.10

Övningsdocka (enklare)

50:/tillfälle/dygn

63:/tillfälle/dygn

5.1.11

HLR-docka
(Tillkommer förbrukningsmaterial)

500:/tillfälle/dygn

625:/tillfälle/dygn
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6.
6.1

UTHYRNING AV LOKALER
Om efterföljande städning utöver normal krävs
kommer faktisk kostnad att tas ut.
Lektionssal

6.2

Rökövningshus

6.2.1

Rökövningsfält inkl säkerhetsman

6.2.2

Övertändnings modul med injektion
I samband med hyrning av rökövn.hus

6.2.3

Håltagningskasset

6.3

Övningsplatta på övningsfältet

7.
7.1

SERVICE
Automatlarm, onödigt larm
För debitering vid utryckning till onödiga
automatiska brandlarm, per påbörjad timme.

Exkl. moms
4.684:-/timme

Inkl. moms

7.2

Nyckelskåp, funktionskontroll, inlåsning av
nycklar

347:-/tillfälle

434:-/tillfälle

7.3

Zugol i säck, 40,1 liter

200:-/säck

250:-/säck

7

Exkl. moms

Inkl. moms

348:-/tim
1.800:-/hel dag

435:-/tim
2250:-/dag

1.500:-/tim

1.875:-/tim

5.000:-/½ dag
8.000:-/hel dag

6.250:-/½ dag
10.000:-/hel dag

500:- /+
förbrukning

625:-/+
förbrukning

500:-/st

625:-

200kr/tim

250:-/tim
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(KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen.
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017
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