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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2017/218

§ 104 Höörs fastighets AB:s deltagande i vid 
skyddsronder inom Barn- och 
utbildningssektorn

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Hemställa till Kommunstyrelsen att tillse att Höörs fastighets AB medverkar i Barn- och 
utbildningssektorns skyddsronder.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet Skyddsronder av skolornas kök på 
sammanträdet 2017-05-08, § 81. Under sammanträdet uppkom diskussion kring Höörs 
Fastighets AB:s, HFAB, deltagande vid skyddsronder. 

Tf VD för HFAB, Lars Anebreid, var inbjuden till Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-05-30 och klargjorde HFAB:s perspektiv på saken.

Lisbeth Bonthron förklarar att Barn- och utbildningssektorn och HFAB har haft ett möte 
som har utmynnat i minnesanteckningar.  Minnesanteckningarna fastställer en rutin för 
arbetsgången och kommunikation mellan HFAB och Barn- och 
utbildningssektorn framöver.

Beslutsmotivering
Ägardirektivet avseende HFAB bör ses över för att motverka framtida arbetsmiljöproblem.

Överläggning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att Barn- och utbildningssektorns 
arbetsledare är ansvariga för både elever och personals arbetsmiljö. Sektorsledningen 
exemplifierar rektors ansvar.

Ledamöterna diskuterar ärendets uppkomst.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet.

Ordföranden ställer proposition och finner att arbetsutskottet bifallit arbetsutskottets 
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU 
§92).doc



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-12 2 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

2. Minnesanteckningar.docx
_____
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Dnr BUN 2017/151

§ 81 Sammanställning av skyddsronder och 
risk- och konsekvensanalys av 
måltidsköken

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Arbetsmiljöåtgärder ska vidtas skyndsamt i storkök med anmärkningar, och

2. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Måltidschef, Eva Kullenberg, informerar om utfallet av sammanställning av skyddsronder 
och risk- och konsekvensanalys av måltidsköken.

Eva Kullenberg presenterar en rapport om skyddsronder för samtliga kök och 
mottagningskök som tillhör Måltidsverksamheten med åtföljande handlingsplaner för 
samtliga kök. Sammanställningen är exklusive skyddsrond för Prästkragens kök då 
skyddsrond sker hösten år 2017. Sammanställnigen innehåller inte heller risk- och 
konsekvensanalys för Sätoftaskolans kök.

Beslutsmotivering
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen för att framöver beakta arbetsmiljöproblematiken 
i kommunens storkök.

Överläggning
Ledamöterna lyfter frågan om det är vanligt att åtgärder inte vidtas med anledning av det 
förestår en nybyggnation eller renovering inom några år. Eva Kullenberg förklarar att 
Livsmedelsverket är inte godtar att förbättringsåtgärder skjuts på framtiden i avvaktan på 
renovering.

Ledamöterna diskuterar rutinerna kring felanmälning, uppföljning och åtgärder. Eva 
Kullenberg förtydligar att senaste skyddsronden hölls år 2013 och i samband med detta 
påtalades förbättringsåtgärder. Men en del av problematiken är att Måltidsenheten inte 
äger köken. Eva Kullenberg informerar om att det har utarbetats nya rutiner för 
felanmälningar innebärande att felanmälan ska enligt huvudregeln ske skriftligt.

Ledamöterna diskuterar frånvaron av skyddsombud. Eva Kullenberg förklarar att det i 
dagsläget inte finns skyddsombud för köken men att hon förordar skyddsombud. Eva 
Kullenberg förklarar att Personalavdelningen har varit och informerat medarbetarna i 
köken om vikten av KIA-anmälningar. Eva Kullenberg klargör att ägarna till köken, Höörs 
fastighets AB, HFAB, inte deltar i skyddsronderna och uttrycker önskemål om att 
lokalägarna deltar framöver. Maria Boström-Lambrén (S) informerar om att skyddsombud 
utses av facklig organisation och skyddsombud är frivilligt och skyddsombuden ska ges 
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skälig till att fullfölja sitt uppdrag. Facklig representant för lärarförbundet, Kent Staaf, 
förklarar att de fackliga organisationerna arbetar intensivt för att etablera skyddsombud.

Eva Kullenberg förklarar att måltidsverksamheten har ett bra samarbete med miljö- och 
hälsa.

Ledamöterna diskuterar lokalägarnas, HFAB:s, ansvar för arbetsmiljön i köket och 
hyresavtalens utformning. Ordföranden, Björn Andreasson (M), förklarar att det finns en 
gränsdragningslista om vad som skall ingå i hyresavtalet och vad som är exkluderat. 
Ordföranden förklarar frågan om HFAB:s deltagande vid skyddsronder diskuteras på 
nästkommande arbetsutskotts sammanträde.

 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet.

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden bifallit föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Måltidsverksamheten Sammanställning  av skyddsronder inkl handlingsplaner.pdf
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU 
§66).doc
_____
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Dnr KSF 2017/297

§ 186 Arbetsmiljöfrågor inom barn- och 
utbildningsnämndens tillagningskök

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

1. Arbetsutskottet tackar biträdande barn-och utbildningschefen för information.

2. Kommundirektören uppdras utveckla kommunikationen mellan parterna som har 
ansvarar för arbetsmiljön inom barn- och utbildningsnämndens tillagningskök, 
samt att processerna som beskriver arbetssätten förbättras. 

Ärendebeskrivning
BUN har genomfört skyddsronder vid målstidsköken varvid det påtalats 
arbetsmiljöproblem. En del av problematiken är att måltidsenheten inte äger köken. 
Åtgärder har skjuts upp med anledning av att det förestår en nybyggnation eller 
renovering inom några år. Livsmedelsverket godtar inte sådana skäl.

Måltidschef Eva Kullenberg har sammanställt protokoll från skyddsronder inom 
Måltidsverksamheten samt handlingsplaner för de olika verksamheterna. 

Biträdande barn-och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet och beskriver 
 inför kommunstyrelsens arbetsutskott vid dagens möte.

Beslutsunderlag
1. Måltidsverksamheten Sammanställning  av skyddsronder inkl handlingsplaner.pdf
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §81).doc
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Efter möte med företrädare för BUN-sektorn och HFAB 2017-06-07 har följande 
överenskommits:

Kvalitetsutveckling i kontakterna mellan BUNs 
verksamheter och HFAB

För att öka kvalitén i våra kommunikationsvägar behöver vi utveckla goda 
strukturer.

Barn- och utbildningssektorn översänder varje verksamhetsområdes officiella mejladress 
till HFAB info@hoorfast.se, så att mejl från HFAB  skickas till korrekt mejlbox. 
Sektorsadministratören ansvarar för denna åtgärd.

Beställare i verksamheterna med mandat 

Varje rektor och förskolechef ska snarast meddela HFAB vilka befattningshavare som 
(utöver rektor/förskolechef) har mandat att göra beställning av vaktmästeritjänster enhet 
för enhet. Informationen ska mejlas till info@hoorfast.se .

När det gäller investeringar i fastigheterna så gäller som tidigare att 
fastighetsstrategerna Lars Frostemark /Magnus Grönvall som har mandat att för 
kommunens räkning göra beställningar hos HFAB. Verksamhetsansvarig ska meddela 
dem om uppkomna behov.

Protokoll /rapporter tillsammans med begäran om åtgärd och tidpunkt för 
verkställighet.

Arbetsmiljörondsprotokoll, inspektionsrapporter från Arbetsmiljöverket, 
livsmedelskontrollsprotokoll, brandskyddsprotokoll och andra myndighetsrapporter som 
innehåller synpunkter på fastighetens beskaffenhet ska översändas till info@hoorfast.se 
 med begäran om åtgärd och tidpunkt för verkställighet.

Framtida behov

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

Barn- och utbildningsnämnden

mailto:info@hoorfast.se
mailto:info@hoorfast.se
mailto:info@hoorfast.se
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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

HFAB har behov av att få uppgifter om framtida behov senast i september varje år. 
Normalt sett ska detta kunna ske genom lokalförsörjningsplanen vars innehåll behandlas 
av BUN i samband med investeringsbudgeten årligen. Det förekommer att behov 
uppdagas på andra sätt och det är av största vikt att informera HFAB för att de ska kunna 
planera in olika åtgärder inför kommande år.

Vid anteckningarna:

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
0413-282 50
lisbeth.bonthron@hoor.se
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Dnr KSF 2017/297

§ 284 Höörs fastighets AB:s deltagande i vid 
skyddsronder inom Barn- och 
utbildningssektorn

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen låter meddela Barn- och utbildningsnämnden att kommundirektören 
vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2017-05-22, § 186 uppdrogs att utveckla 
kommunikationen mellan parterna som har ansvar för arbetsmiljön inom Barn- och 
utbildningsnämndens tillagningskök, samt förbättra processerna som beskriver 
arbetssätten.

2. Kommundirektören uppdras att se över ägardirektiven till Höörs Fastighets AB och att 
undersöka möjligheterna att klargöra Höörs Fastighets AB deltagande i skyddsronder och 
liknande påkallade av hyresgästen.

Ärendebeskrivning
Bakgrund:

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet ”Skyddsronder av skolornas kök” på 
sammanträdet 2017-05-08, § 81.

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om situationen vid sammanträde 2017-05-
22 § 186. Kommundirektören uppdrogs då att utveckla kommunikationen mellan parterna 
som har ansvar för arbetsmiljön inom Barn- och utbildningsnämndens tillagningskök, 
samt att förbättras processerna som beskriver arbetssätten. 

Tf VD för HFAB, Lars Anebreid, var inbjuden till Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2017-05-30 och klargjorde HFAB:s perspektiv på saken.

Lisbeth Bonthron förklarade att Barn- och utbildningssektorn och HFAB har haft ett möte 
som har utmynnat i minnesanteckningar.  Minnesanteckningarna fastställer en rutin för 
arbetsgången och kommunikation mellan HFAB och Barn- och 
utbildningssektorn framöver.

BUN 2017-06-12, § 104 hemställer att kommunstyrelsen ser till att representant från 
Höörs Fastighets AB deltar i skyddsronder i BUN:s kök.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-12 (2017-06-12 BUN §104).doc, Dnr BUN 
2017/151
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §81).doc, Dnr BUN 
2017/151
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3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-05-22 (2017-05-22 KSAU §186).doc
4. Minnesanteckningar.docx

_____
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Dnr VA-GIS 2017/303

§ 54 Utökning av verksamhetsområde för 
Fogdaröd 4:204, Höörs kommun

Beslut
VA-GIS nämnden föreslår Kommunfullmäktige i Höörs kommun att godkänna förslaget om 
utökningen av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. Fastigheten ligger delvis inom beslutat verksamhetsområdet, förslaget 
avser återstående del av fastigheten.

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.

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun och vilka fastigheter som berörs 
framgår av karta och fastighetsförteckning.

Beslutsunderlag
Karta över förslag till verksamhetsområde
Förteckning över fastighet
_____
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Utökning av verksamhetsområde för Fogdaröd 
4:204, Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Höörs kommun godkänner förslaget om utökningen av 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för 
Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. Fastigheten ligger delvis inom beslutat verksamhetsområdet, förslaget 
avser återstående del av fastigheten.

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.

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun och vilka fastigheter som berörs 
framgår av karta och fastighetsförteckning.

Magnus Brom
VA-chef
 
magnus.brom@mittskanevatten.se

Beslutsunderlag
Karta över förslag till verksamhetsområde
Förteckning över fastighet

Mittskåne Vatten: Box 50 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se • www.mittskanevatten.se

VA-GIS nämnden
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Nytt verksamhetsområde
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Dnr KSF 2017/344

§ 286 Utökning av verksamhetsområde för 
Fogdaröd 4:204, Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

Utökningen av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. Fastigheten ligger delvis inom beslutat verksamhetsområdet, förslaget 
avser återstående del av fastigheten.

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.

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för Fogdaröd 4:204 i Höörs kommun och vilka fastigheter som berörs 
framgår av karta och fastighetsförteckning.

Beslutsunderlag
1. 2017-05-30 VA-GIS nä § 54 verksamhetsområde Fogdaröd.doc, Dnr VA-GIS 2017/303
2. Utökning av verksamhetsområde för Fogdaröd 4_204.docx
3. Förteckning över fastighet.pdf 
4. Karta - Förslag till verksamhetsområde.pdf
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Val av ny ersättare i IT-kommuner i Skåne AB 
(Unikom)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ekonomichefen Linda Andersson utses till suppleant i styrelsen för IT-kommuner i Skåne 
AB (Unikom) för perioden 2016 – 2018 efter kanslichef Gunilla Dencker Skog. 

Ärendebeskrivning
Sedan bolagets bildande är kanslichefen suppleant i IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) 
och hon föreslås ersättas av ekonomichefen av effektivitetsskäl.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-05-31 (2017-05-31 KF §77).doc
Kommunfullmäktige 2016-04-27 (2016-04-27 KF §53).doc

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

Kommunstyrelsen
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Dnr KSF 2016/140

§ 77 Val av ny styrelseledamot -IT kommuner i 
Skåne AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

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

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

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/140

§ 53 Val av styrelseledamot och revisor samt 
ombud  i gemensamt IT-bolag, IT-
kommuner i Skåne AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Ekonomichefen Lars-Johan Rosvall utses till ordinarie ledamot och kanslichefen 
Gunilla Dencker Skog utses till suppleant i styrelsen för gemensamt ägt IT-bolag för 
perioden 2016 – 2018.

2. Christer Ekelund utses till lekmannarevisor för gemensamt ägt IT-bolag för perioden 
2016 – 2018.

3. Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till ombud och kommunalråd Anna Palm (M) 
till ersättare i bolagstämmor rörande gemensamt ägt IT-bolag under perioden 2016 – 
2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-01 att styrelseposterna ska utgöras 
av tjänstemän, ombud ska utgöras av förtroendevalda och revisor ska väljas mellan de 
folkvalda revisorerna.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett gemensamt ägt IT-bolag,IT-kommuner i Skåne 
AB, ska bildas. Bolaget beräknas påbörja sin verksamhet andra eller tredje kvartalet 
2016. Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter och kommunfullmäktige i 
Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner ska utse vardera en styrelseledamot och en 
suppleant. Ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. En suppleant utsedd av en part kan endast träda in i 
stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part som suppleanten. Höörs 
kommun ska utse en lekmannarevisor och Östra Göinge kommun ska utse en 
lekmannarevisor, ersättare. Respektive ägare ska även utse ett ombud med ersättare till 
bolagsstämmor för perioden 2016 – 2018.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 67 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 59.
3. Tjänsteskrivelse med förslag till val av ledamöter och revisorer 2016-03-04.
4. Tjänsteskrivelse med förslag till val av ombud 2016-03-04.
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/409

§ 289 Val av ny ersättare i IT-kommuner i 
Skåne AB (Unikom)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

Ekonomichefen Linda Andersson utses till suppleant i styrelsen för IT-kommuner i Skåne 
AB (Unikom) för perioden 2016 – 2018 efter kanslichef Gunilla Dencker Skog.

Ärendebeskrivning
Sedan bolagets bildande är kanslichefen suppleant i IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) 
och hon föreslås ersättas av ekonomichefen av effektivitetsskäl.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-05-31 (2017-05-31 KF §77).doc
Kommunfullmäktige 2016-04-27 (2016-04-27 KF §53).doc
 
_____
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Datum Diarienummer Sida

2017-08-18 KSF 2017/408 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Rutin för hantering av motioner i Höörs 
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun godkänns och ska börja gälla 
omedelbart.

Ärendebeskrivning
2017-06-19 gav kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) muntligen ett uppdrag att 
upprätta en rutin för hantering av motioner i Höörs kommun. Syftet med rutinen är att 
klargöra hur en motion ska hanteras och säkerställa en effektiv hantering av motioner 
som gör att de kan avgöras skyndsamt och alltid inom ett år från inlämnandedatum.

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

Beslutsunderlag
Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun170818.docx  

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

Kommunstyrelsen



RUTIN

Datum för fasställande Ansvarig Sida

2017-09-11 Kanslichefen 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Version Fastställd av

Kommunkansli 1 Kommunstyrelsen

Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun
Motioner är skrivna förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Innan 
kommunfullmäktige tar ställning till en motion utreds förslaget av tjänstemännen. Innan 
kommunfullmäktige tar ställning till förslaget behandlas motionen i ansvarig nämnd och 
kommunstyrelsen.

KF KSAU Tjänsteman Nämnd KSAU KS KF

Beslut om motionens behandling
1. En motion lämnas in till kommunkansliet av en ledamot eller flera ledamöter i 

kommunfullmäktige (KF).
2. Kanslichefen utses till handläggare för alla motioner och diarieför dem i KFS diarium och 

tar upp dem på nästkommande KF sammanträde.
3. KF beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen (KS) för beredning och förslag till 

beslut. Förslag till beslut ska huvudsakligen vara avslag eller bifall, det är viktigt att 
förslagen i motionen inte verkställs utan att KF först bifallit motionen. Motioner ska 
behandlas skyndsamt och ska vara färdigbehandlade senast inom ett år från det motionen 
lämnades in.

4. Kanslichefen skriver ett förslag till behandling av motionen och tar upp ärendet på nästa 
KSAU.

5. KSAU beslutar följande: Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till 
kommunledningskontoret (KLK) alt xx-nämnden för utredning och förslag till beslut senast 
xx xx. Det datum som anges ska ta hänsyn till nämndernas och KS tidsplanering.

Motion remitterad till KLK
1. Nämndsekreteraren expedierar KSAU:s beslut till den tjänsteman som kommundirektören 

uppger ska utses till handläggare.
2. Handläggaren skriver en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Handläggaren beskriver 

vad förslagen i motionen innebär och motiverar KLK:s förslag till beslut. Vid behov 
remitterar handläggaren till annan som kan bidra till ett bättre beslutsunderlag såsom 
exempelvis ekonomichefen eller annan tjänsteman.

3. Handläggaren anmäler sedan ärendet till KSAU, ärendet går sedan vidare för beredning i 
KS och för beslut i KF.

Motion remitterad till nämnd
1. Nämndsekreteraren för KSAU expedierar KSAU:s beslut till den sektor som ska behandla 

motionen. Kopia skickas till nämndsekreteraren för nämnden.
2. Sektorns registrator registrerar ärendet på sektorns diarieserie.
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3. Sektorschef/fördelningsansvarig på enheten fördelar det till utsedd handläggare samt 
skickar information om ärendenumret till nämndsekreteraren för nämnden.

4. Handläggaren skriver en tjänsteskrivelse och anmäler ärendet till nämnden efter 
godkännande av sektorschefen. Nämndsekreteraren för nämnden kvalitetssäkrar 
tjänsteskrivelsen med förslag till beslut innan den tas upp i nämnden. 

5. Efter nämndens beslut expedierar nämndsekreteraren för nämnden tjänsteskrivelse och 
protokollsutdrag till nämndsekreteraren för KSAU som anmäler ärendet till KSAU. 

6. Kanslichefen kompletterar därefter ärendet med KLK:s syn på motionen vid behov.
7. Efter KSAU går ärendet vidare för beredning i KS och för beslut i KF.

Efter beslut i KF
1. Om motionen behandlats i nämnd före beslutet i KF expedierar nämndsekreteraren för KF 

protokollsutdraget till respektive registrator som lägger in det i ärendet för respektive 
nämnd.

2. Handläggaren ansvarar för eventuella åtgärder. 
3. Handläggaren/registratorn avslutar ärendet. 

Rutin för att skriva tjänsteskrivelse
1. Använd mallen för tjänsteskrivelse i w3d3.
2. Rubriksättning för motioner följer i alla instanser (tjänsteskrivelse och protokoll) den rubrik 

KF angivit. När det gäller datering ska motionen dateras den dag motionen lämnas in till 
kommunfullmäktige.
Exempel:
Rivning av Silon, Motion den xx april 20xx av xxxxxx, xxxxxx och xxxxxx (partibeteckning).

Att skriva tjänsteskrivelse med förslag till beslut
1. Utred bara det som föreslås i motionen, du ska inte genomföra motionen bara ge 

kommunfullmäktige underlag att besluta om motionen ska avslås eller bifallas och i så fall 
hur den ska bifallas och konsekvenserna av det.

2. Skriv om nämnden tillstyrker eller avstyrker motionen.
3. Förslag till beslut ska motiveras. Motiveringen skrivs in under rubriken ”förslag till 

motivering”, inte i beslutstexten.
4. Undertecknare av tjänsteskrivelsen är vanligtvis sektorschef och handläggare.

Exempel:
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker motionen på så sätt att……
Skriv ut en hel mening om vad som bifalls/avslås. Skriv motivering.

Exempel:
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker motionen.

5. I kommunledningskontorets tjänsteskrivelse läggs sedan förslag på avslag eller bifall till 
motionen.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/408

§ 290 Rutin för hantering av motioner i Höörs 
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun godkänns och ska börja gälla 
omedelbart.

Ärendebeskrivning
2017-06-19 gav kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) muntligen ett uppdrag att 
upprätta en rutin för hantering av motioner i Höörs kommun. Syftet med rutinen är att 
klargöra hur en motion ska hanteras och säkerställa en effektiv hantering av motioner 
som gör att de kan avgöras skyndsamt och alltid inom ett år från inlämnandedatum.

Beslutsunderlag
Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun170818.docx
_____
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Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017 
 

 

  

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 
Förbundsordning för   
Kommunalförbundet SYDARKIVERA 
  
Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01. 

1 § Namn och säte 
 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 
 
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 
 
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 
 
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till 
kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital 
bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital 
information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande 
av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 
och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 
 
Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 
medlemsorganisationens arkivreglemente.  
 
 
Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 
härefter kallat Bastjänster. 
 
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. 
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 
arkivförteckningar. 
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 
 
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen.  
 
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 
 
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 
 
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 
 
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 
bestämmelserna i 3.10. 
 
Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat 
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  
 
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 
 
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 
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5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 
För varje ledamot ska en ersättare utses. 
 
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 
 
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 
 
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 
 
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 
 
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 
 
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet.  
 
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. 
 
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 
 
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 
 
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
• förbundsstyrelsen  
• ledamot i förbundsfullmäktige 

 
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 
 
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 
 
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med 
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid 
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 
representation som möjligt. 
 
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 
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förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.  
 
 
6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner. 
 
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 
 
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
 
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

• ledamot i förbundsstyrelsen  
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 
6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 
 
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 
 
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 
 
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument. 
 
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 
 
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018-
2022.  
 
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 
 
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
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förbundsstyrelsen. 
 
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet. 
 
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 
kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på 
förbundets hemsida.  
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
 
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.  
 
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 
 
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.  
 
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 
kvartalsvis i förskott. 
 
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får 
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 
 
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 
  
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 
 
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner.   
 
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 
 
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 
 
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 
 
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.  
 
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
 
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
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12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 
 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det 
föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en 
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 
samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras 
av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska 
träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till 
avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse 
avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners 
arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags 
ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar 
som framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att 
erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan. 
 
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 

14 § Likvidation och upplösning 
 
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 
och dess verksamhet upphöra. 
 
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 
 
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan  
tillämpas. 
 
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
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14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 
 
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 
 
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  
 
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 
förbundsstyrelsen.  
 
17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.  

18 § Särskilda bestämmelser 
 
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda.  
 
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 
 
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5. 
 
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
 
  



 

12 
 

Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Ronneby kommun 

Bromölla kommun  Tingsryds kommun 

Hässleholms kommun  Växjö kommun 

Höörs Kommun Älmhults kommun 

Karlshamns kommun Östra Göinge Kommun 

Karlskrona kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun Vadstena 

Ljungby kommun Borgholm 

Markaryds kommun Vellinge 

Olofströms kommun Eslöv 

Osby Kommun  Åtvidaberg 

Oskarshamns kommun Hörby 

Vimmerby kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 
 
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området) 
 
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet 
med särskilda avtal och beslut.  
 
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 
 
 
Alvesta kommun  529 000 
Borgholm 311 700 
Bromölla 337 900 
Eslöv 876 000 
Hässleholm  1 378 000 
Hörby 405 500 
Höör 431 200 
Karlshamns kommun  859 800 
Karlskrona kommun  1 765 300 
Lessebo kommun 229 900 
Ljungby kommun 746 200 
Markaryds kommun 264 000 
Olofströms kommun 354 000 
Osby 349 800 
Oskarshamn 714 200 
Region Blekinge 229 900 
Ronneby kommun 774 800 
Tingsryds kommun 331 000 
Vadstena kommun 200 000 
Vellinge 936 000 
Vimmerby 416 300 
Växjö kommun 2 379 000 
Åtvidaberg 288 400 
Älmhults kommun 436 500 
Östra Göinge 380 800  

15 925 200 
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 
 
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området).  
 
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in.  
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Inledning 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge.  
 
Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där medlemskommunerna samt 
Region Blekinge deltog. Resultatet är idag en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och 
långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv är att skapa en gemensam arkivorganisation som inför arkivsystem, 
tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma 
standarder och riktlinjer. 
 
Nya medlemmar inträder kontinuerligt i förbundet och 2018 års budget har upprättats mot bakgrund av att de 
anslutande kommunerna Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge och Vadstena fullgör intentionerna i 
de avsiktsförklaringar som tecknats och inträder i förbundet 2018.  

 

Vision 
 
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.   
  
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del 
av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för 
demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön.  
  

God ekonomisk hushållning 
 
Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 

Långsiktiga verksamhetsmål 
 
De långsiktiga målen baseras på Handlingsprogram som beslutades på Sydarkiveras förbundsfullmäktige 
2016-11-04. Följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 
 
- Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering & arkiv 
 
- Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling 
 
- Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt  

 
- Tillhandahålla information och tjänster för olika målgrupper  

 
- Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna 
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Verksamhetsmål för 2018 
 

Råd och stöd 

Beskrivning Mål  
Medlemmar som har börjat använda mallarna i 
konceptet VerkSAM  

75 % av förbundsmedlemmarna har börjat använda 
mallarna 

Genomföra kompetensutvecklande åtgärder baserat 
på förbundsmedlemmarnas behov 

2 temadagar 
8 informationsträffar  
2-dagars utbildning, minst ett tillfälle 
Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras 

Intensivutbildningar på plats hos 
förbundsmedlemmar 

Genomförd utbildning hos 75 % av 
förbundsmedlemmarna 

Informationskartläggning för prioriterade 
verksamhetsprocesser inom samhällsbyggnad samt 
miljö och hälsoskydd genomförs tillsammans med 
förbundsmedlemmarna 

100 % Bygg 
75 % Miljö 
50 % Teknik 

Informationskartläggning för prioriterade 
verksamhetsprocesser inom Demokrati och ledning 
samt Trygghet och säkerhet genomförs tillsammans 
med förbundsmedlemmarna 

50 % Demokrati och ledning 
25 % Trygghet och säkerhet 

Stöd i samband med att förbundsmedlemmarna 
upphandlar nya verksamhetssystem  

Etablera rutiner för att inventera pågående och 
planerade upphandlingar 

 
Arkivleveranser 

Beskrivning Mål  
Leveransutredningar Påbörja leveransutredningar inom sex månader från 

att behov identifieras 
Slutföra leveransutredningar inom två år från 
uppstart 

Uttag från inaktiva system  Genomföra 5-7 uttag  
Webbarkivering Genomföra en insamling av externa webbplatser  

Testa och föreslå rutiner för andra typer av 
webbsidor (bloggar och sidor på tjänster som 
Facebook)  

Löpande arkivering från verksamhetssystem inom 
hälsa och socialt stöd 

Ta emot akter som ska slutarkiveras från 50 % av 
förbundsmedlemmarna  

Äldre digitalt material  Slutföra påbörjad insamlingsomgång  
Slutföra inventering hos nya förbundsmedlemmar  
Utarbeta rutiner för överföring av information till 
bevarandeplattform 

Äldre digitalt material  Sätta upp arbetsstationer för det äldre digitala 
materialet 
Slutföra leveransutredning 
Påbörja insamling 

Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS  Design av informationspaket (IP) baserad på FGS 
Paketstruktur för tre leveranstyper 
Bidra med resurser eller delta i tester i samband 
med 1-3 utvecklingsprojekt 

 

 

 



Kommunalförbundet Sydarkivera  Sida 4 av 6 
222000-3103 

Arkivsystem 

Beskrivning Mål  
Bevarandeplattform Starta planering inför eventuella behov av 

anpassningar eller upphandling inför 2019-2020 
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Implementera 1-2 beslutade FGS:er 
Arkivredovisning Etablera rutiner för arkivredovisning  

Leverera till nationella arkivdatabasen (NAD) 
 
 

Långsiktiga finansiella mål 
 

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande 
långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

 
- En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna 
En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt 
stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva 
uttaxeras en högre medlemsavgift. 
 
- Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent 
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av 
anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för 
oförutsedda kostnader. 
 
- Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 % 
 
- Förbundets likviditet 
Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 
 
- Soliditeten ska vara oförändrad 
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. 
Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel. 

Personalmål 
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik.  

 

Kommentarer gällande intäkter och kostnader 
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 bygger på följande medlemmar i förbundet: 
 
Medlem    Andel i förbundet 
Alvesta   3,4 % 

Borgholm  1,9 % 

Bromölla  2,2 % 

Eslöv  5,7 % 

Hässleholm  8,9 % 

Höör  2,8 % 

Karlskrona  11,4 %  
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Karlshamn  5,5 %  

Lessebo  1,5 % 

Ljungby  4,8 %  

Markaryd  1,7 %  

Olofström  2,3 % 

Osby  2,2 % 

Oskarshamn  4,6 % 

Ronneby  4,9 % 

Region Blekinge  1,5 % 

Tingsryd  2,1 % 

Vadstena  1,3 % 

Vellinge  6,1 % 

Vimmerby  2,7 % 

Växjö  15,3% 

Älmhult  2,8 % 

Åtvidaberg  2,0 % 

Östra Göinge  2,4 % 

 

Utöver medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare tillkommer anslutningsavgifter (4 kr/kommuninvånare) för 
de sju nya medlemmarna som tecknat avsiktsförklaring: Hässleholm, Borgholm, Vellinge, Eslöv, Vadstena och 
Åtvidaberg.  
 
På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med arkivleveranser utifrån den plattform 
för långsiktigt digitalt bevarande som till delar ska vara driftsatt under 2018. En personalförstärkning på 2,0 tjänst 
planeras likväl som teknikrelaterade kostnader relaterade till arkivleveranser. Fortsatta lokalanpassningar för 
erforderligt skalskydd kommer också att påverka kostnaderna.  

 
Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2018. Uppräkning av kostnader för personal 2018, 2019 och 2020 har gjorts 
enligt nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 16:65.  
 
Nedan presenteras reviderad resultatbudget för 2018 med plan för 2019 och 2020. Översikt för 2019 är 
upprättad utifrån förutsättningarna att Växjö kommun utträder ur förbundet per den 31 oktober. Kostnaderna 
för personal 2019 och 2020 är uppräknade enligt SKL cirkulär 16:65. Någon generell kostnadsuppräkning vad 
gäller övriga verksamhetskostnader har emellertid inte gjorts för 2019 och 2020. Med anledning av Växjös 
utträde måste däremot verksamheten utifrån de förutsättningar som är kända idag, planeras utifrån betydande 
kostnadsreduceringar till 2019 och 2020.   

 

RESULTATBUDGET, TKR   2018 2019 2020 

 
Intäkter 
Avgifter från medlemskommuner   15 513 15 113 13 545 

Inträdesavgifter nya medlemmar   566 0 0 

Övriga intäkter   367 367  367 

SUMMA INTÄKTER   16 446 15 480 13 912 
Kostnader      

Kostnader för personal (kkl 5)   9 022 9 328 9 645 
Övriga verksamhetskostnader (kkl 6,7)   6 148 4 888 2 900 
 
SUMMA KOSTNADER   15 170 14 216 12 545 
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR    1 276 1 264 1 367  
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Avskrivningar   -784 -994 -1 204 
 
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR   492 270 163 
 
Finansiella intäkter   0 0 0 

Finansiella kostnader   -2 -2 -2 
 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT   490 268 161 
 
 

Investeringar 
 

För 2018 planeras nyinvesteringar på totalt 865 tkr. Med i beräkningen ligger en exklusiv fiberförbindelse 
(svartfiber) på totalt 300 tkr. Det är emellertid i dagsläget oklart om investeringen behöver gå över Sydarkiveras 
balansräkning eller inte, möjligheten att hyra förbindelsen utreds.  
  
INVESTERINGSBUDGET (tkr)   2018 2019 2020 

    

Lokalanpassningar   20 20 20 

Fiberförbindelse   300 

Nät, servrar/lagring   120 200 200 

Programvara införandeprojekt   300 300 300 

IT-utrustning    100 100 100 

Produktionsmiljö, serverplats    25 25 25 

 

Summa investeringar   865 645 645 
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1 Inledning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam 
arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras 
förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna 
fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland 
annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning.  
 

2 Vision 
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.  
 
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna 
handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen 
och för miljön. 
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3 Övergripande långsiktiga mål 
Mål Mått - indikatorer 
Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett 
helt digitalt flöde avseende 
informationshantering och arkiv hos våra 
medlemmar. 
 

• Lyfta frågor där det krävs förändringar 
i lagstiftningen för att åstadkomma 
helt digitalt flöde.  

• Bistå förbundsmedlemmarna vid 
upphandling av nya 
verksamhetssystem. 

• Förfrågningar om rådgivning ska 
besvaras inom 30 dagar.   

Medverka till samhällets omställning att 
bli hållbart genom att ställa krav på 
hållbarhet i all vår verksamhet. 
 

• Sydarkiveras alla upphandlingar ska 
följa Miljöstyrningsrådets 
rekommendationer och Sveriges 
ekokommuners hållbarhetskriterier. 

Sydarkivera ska vara en föregångare mot 
en hållbar utveckling genom att minska 
och minimera den egna verksamhetens 
påverkan på miljön. 
 

• Sydarkivera ska arbeta för att uppnå 
ett helt digitalt arbetsflöde inom den 
egna verksamheten. 

Sydarkivera ska vara en jämställd 
arbetsplats där frågor om jämställdhet, 
likabehandling och arbetsmiljö hanteras 
som en löpande del av verksamheten. 

• Kontinuerligt arbete med uppdatering 
styrdokument avseende jämställdhet, 
likabehandling och arbetsmiljö som 
underlag för medarbetarsamtal.  

• Följa upp genom fortlöpande 
medarbetarsamtal.  

• Antal genomförda medarbetarsamtal. 
Sydarkivera ska ha goda och effektiva 
administrativa rutiner. 

 

• Riktlinjer, rutiner, 
processbeskrivningar 
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4 Etapp 2 - grundplattform 
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med 
verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet. 
 
Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för 
långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information 
som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan 
som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen 
innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot 
och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via enkelt 
webbgränssnitt.  
 
Idén är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den 
information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med 
att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats. 
Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över 
tid. 

  
  

 2021 
- 

2022 

2019 
- 

2020 

2017 
- 

2018 

Förbättrad tillgänglighet 

Digitalisering och forskar-
service 

Förbättrat verksamhetsstöd  

Grundplattform för digitalt bevarande 

2015 
- 

2016 

Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering 

Gemensam arkivmyndighet 
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5 Översikt funktioner och tjänster 
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt 
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en 
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt 
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt 
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras 
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift). 
 
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. 
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full 
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen. 
 
Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika 
tjänsterna redovisas i respektive kapitel. 

Sydarkivera

Råd och stöd
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VerkSAM
arkivredovisning

Informations-
säkerhet i arkiv

Gemensam 
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Arkivleveranser
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system

Övriga 
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Leverans-
specifikationer

Planering och 
samordning

Arkivsystem

Bevarande-
planering

Arkivsök

Labbet

Bevarande-
plattform

Administration

Planering och 
utveckling

Organisering och 
bemanning

Informations-
säkerhet

Granskning och 
kontroll

Anslutande 
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Analoga arkiv 
Oskarshamns 

kommun

Webbarkivering 
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Sydost
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6 Råd och stöd 
6.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Råd- och stödfunktionens arbete syftar till att förbättra informationshantering och 
säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos 
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera.  
 
Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet 
från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt 
arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar 
själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den 
gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv 
och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt. 
 
Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med 
rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner 
och informationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och 
mallar.  

• VerkSAM Diarium – klassificeringsschema/index över 
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan 
i ärende- och dokumenthanteringssystem. 
 

• VerkSAM Plan – mall för informationshanteringsplan 
med rekommendation till säkerhetsklassning av 
informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter 
beslut om gallring redovisar planen vilka informations-
mängder som ska gallras och vad som ska bevaras för 
framtiden.  

 
Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna 
under 2017 i tre nivåer. 

Grund – lagar, roller och ansvar för administratörer, 
handläggare och chefer 

Fördjupning – arkivredovisning för arkivfunktioner, 
arkivansvariga och arkivombud 

Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och 
dokumenthantering 

Specialist – skräddarsydda utbildningar för arkivarier och 
andra specialister inom informationshantering.  
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Under året ordnas workshopar för informations-
kartläggning med fokus på verksamhetsområdena 
Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och hälsoskydd. 
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern 
service kommer också att påbörjas.  
 
Resultatet av workshoparna kan användas av 
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid 
upphandlingar och diskussioner med IT kring 
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att 
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya 
krav på verksamheterna och workshoparna ger 
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de 
behov som framkommer i samband med 
informationskartläggningen.  
 
Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet 
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita 
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos 
centralarkiven och hos Sydarkivera.  
 
Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt 
Vård och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt 
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och 
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen 
planeras under året.   
 
6.2 Mål för 2017 
 
Mål Mått - indikatorer 
I nära samverkan med förbundets 
medlemmar skapa förutsättningar för god 
informationshantering och arkivvård 
gentemot medlemmarnas medborgare och 
förvaltningar. 
 

• Skapa mallar, lathundar och rutiner 

Öka kunskapsgrad/nivå och kompetens 
om informationshantering och arkiv hos 
medlemmarna 
 

• Medlemmarna ska bli erbjudna 
kompetenshöjande åtgärder i form av 
utbildning och workshopar. 

• Antal genomförda utbildningar och 
workshopar samt antal som 
genomgått dessa. 

Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd 
i samband med att medlemmarna 
införskaffar nya verksamhetssystem 
 

• Antal genomförda stödåtgärder. 
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7 Arkivleveranser 
7.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från 
förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma 
bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida 
generationer och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga 
slutarkiv).  
 
För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från 
verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade 
processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera 
måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser.  
 
Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva 
journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag 
i form av statiska dokument från Omsorg 
VO/LSS och Sofia IFO. 
 
Under 2017 slutförs utredning av ProCapita, 
Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och SoL 
Det handlar om system i drift med befintlig 
uttagsfunktion. Piloter genomförs för leverans av 
information. Lösning utarbetas för att hantera 
leveranser av strukturerade dokument i 
befintligt uttagsformat. Det vill säga en 
implementation av beslutad FGS paketstruktur 
som hanterar relationer mellan olika typer av 
filer.  
 
Under året etableras tjänst för webbarkivering 
för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i 
arkivformat (Warc).  
 
2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir 
beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos 
anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och 
dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister, 
gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem. 
 
Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av 
audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja 
titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar.  
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Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet 
utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information, 
mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänster för e-arkiv. 
Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av 
nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i 
Förvaltningsrådet för FGS (http://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat 
intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt:  
 

• FGS personakter och patientjournaler – projektet pausat i väntan på utredning av 
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser 
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

• Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering. 
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.  

• FGS ekonomi – preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och 
mappning när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket.  

 
7.2 Mål för 2017 
Mål Mått - indikatorer 
Ta hand om information från inaktiva 
verksamhetssystem och säkerställa 
långsiktigt digitalt bevarande.  

• Påbörja leveransutredningar inom sex 
månader från att behov identifieras.  

• Slutföra leveransutredningar inom två 
år från uppstart.  

• Genomföra minst 5-7 uttag från 
databaser år 2017. 

Genomföra leveransutredningar för att 
identifiera den mest kostnadseffektiva 
lösningen beaktat krav på kvalitet, 
säkerhet och hållbarhet. 

• Minska konsultkostnader i samband 
med uttag, genom att bli bättre 
beställare och bygga upp en 
verktygslåda för uttag.  

• Omvärldsbevakning för att jämföra 
kostnader för uttag med andra 
arkivorganisationer.  

• Rutiner i samband med kontroll av 
leverans tillsammans med 
förbundsmedlemmar.  

• Dokumentera och utvärdera 
arbetsflöden samt rutiner.  

Skapa rutiner för löpande leveranser från 
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och 
socialt stöd.  

• Ta fram koncept och mallar.  
• Genomföra 1-3 piloter när det gäller 

export och paketering av 
strukturerade dokument från befintlig 
uttagsfunktion. 

Etablera rutiner för årlig arkivering av 
förbundsmedlemmars externa 
webbplatser.  

• Installation och konfiguration av 
verktyg för webbarkivering och visning 
av arkiverad webb.  
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• Utarbeta rutiner för att lämna ut 
arkiverad webb.  

• Utvärdera de pilotinsamlingar som 
genomfördes 2016. 

• Genomföra insamling av samtliga 
förbundsmedlemmars externa 
webbsidor.  

Bidra till utveckling av förvaltningsgemen-
samma specifikationer FGS 

• Utvärdera användande av beslutad 
FGS paketstruktur och lämna 
eventuella synpunkter till Riksarkivets 
FGS-funktion.  

• Bidra med resurser eller delta i tester i 
samband med 1-3 utvecklingsprojekt. 

Utreda hantering av äldre digitalt material 
på olika typer av fysiska lagringsmedia.  

• Slutföra inventering hos 
förbundsmedlemmar, till och med de 
kommuner som ansluter 2017.  

• Påbörja inventering i de kommuner 
som ansluter 2018.  

• Arbetsstationer för vanligt 
förekommande lagringsmedier och 
filtyper.  

• Provinsamling från en utvald kommun.  
• Testa och utvärdera programvaror för 

uttag och migrering.  
• Analys och förslag till fortsatt arbete 

med det äldre digitala materialet.   
Bevarandepolicy äldre digitalt material 
samt underlag för gallringsbeslut. 

• Ta fram policy och gallringsbeslut 
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8 Bevarandeplattform 
 
8.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer. 
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga 
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv. 
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att 
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform 
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen 
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga 
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna.  

Under året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet:  
• arkivredovisning,  
• eventuella nya releaser av bevarandeplattform,  
• valideringsverktyg 
• konvertering 
• Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML) 

 
Bevarandeplattformen produktionssätts i december 2016. Under 2017 kommer vi att 
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer 
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt 
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera 
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad 
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen 
och öppna upp applikationsgränssnitt.  
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8.2 Mål för 2017 
Mål Mått - indikatorer 
Ta emot planerade arkivleveranser • Antal mottagna leveranser 

• Antal informationstyper 
Intrimning av Bevarandeplattform • Åtgärdstyper 

• Antal åtgärder 
• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 
• Resultat i form av ökad kvalité 

Intrimning av rutiner för bevarande 
 
 
 
 

• Åtgärdstyper 
• Antal åtgärder 
• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 
• Resultat i form av ökad kvalité 

Införande av nya FGS:er, efterhand de 
beslutas och planeras att användas. 
 

• Antalet implementerade FGS:er 
Införande av arkivredovisningssystem • Arkivredovisningssystem infört 

 
Införande av två aktiva lagringsdepåer 
som speglar sitt innehåll över ett 
geografiskt avstånd. 

• Lagringsdepåerna är tagna i 
produktion 

 
 

Dokumentation över processflöden för 
bevarandetjänsterna 

• Kartläggning av informationsflöde och 
hantering.  

• Kartläggning av roller och 
behörigheter 
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9 Anslutande tjänster 
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och 
finansieras enligt självkostnadsprincip.  
 
9.1 Planerade tjänster 2017–2018 

• Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av 
analoga arkiv.  

• Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela 
arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018, 
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess.  

• Region Blekinge – överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under 
upparbetande.  

• Arkivförbund Sydost – administration av webbplats och digitalt bevarande av 
webb.  

 

9.2 Identifierat behov 
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade 
nulägesanalyser och inventeringar:  
 

• Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra 
mediefiler.  

• Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella 
arkivförteckningar. 

• Delta i samordnad upphandling av material för arkivförvaring.  
• Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem.  
• Hantera gallring i verksamhetssystem. 
• Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar 

 
För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny 
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige 
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige.  
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Förbundsordning SYDARKIVERA 
 
 
 
 
 

2016-04-01 
 

 

  

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 
Förbundsordning för   
Kommunalförbundet SYDARKIVERA 
 
Förbundsordningen gäller från och med 2016-04-01. 

1 § Namn och säte 
 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 
 
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Växjö. 

2 § Medlemmar 
 
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 
 
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till 
kommunalförbundet, härefter gemensamt kallade Uppdraget. Ovanstående uppdrag ska 
fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om 
kommunalförbund. 
 
 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 
bestämmelserna i 3.9 och 3.10.   
 
 
Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 
medlemsorganisationens arkivreglemente.  
 
 
Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten , samverkan  
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 
härefter kallat Bastjänster. 
 
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar. 
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och 
systematiska arkivförteckningar. 
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 
 
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas handlingar och dokument. Handlingsprogrammet ska övergripande 
beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet 
ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen.  
 
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnade av IT-
baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som 
ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av 
de i handlingsprogrammet uppställda målen. 
 
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 
 
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 
 
Anslutande tjänster 

3.9  Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan tex innebära helt eller delat 
övertagande av deponi för papper. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir 
uppgifter för kommunalförbundet.  Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna 
punkt 3.9 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 
 
Tilläggstjänster 

3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt 
punkt 3.9 ovan kan förbundsmedlemmarna inom ramen för den kommunala kompetensen och 
enligt gällande författningar uppdra åt kommunalförbundet att utföra andra uppgifter åt 
förbundsmedlemmarna. Sådana tilläggstjänster ska ligga inom ramen för 
kommunalförbundets ändamål. Ersättning för tilläggstjänster enligt denna punkt 3.10 utgår i 
enlighet med punkt 10.6 nedan. Uppdraget ska utföras i enlighet med de riktlinjer och 
regelverk kommunalförbundet beslutar om. 

4 § Organisation 
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  
 
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 
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4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 
 
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 
För varje ledamot ska en ersättare utses. 
 
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 
 
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 
 
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 
 
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 
 
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 
 
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet.  
 
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. 
 
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 
 
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 
 
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

 förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
 förbundsstyrelsen  
 ledamot i förbundsfullmäktige 

 
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 
 
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 
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6 § Förbundsstyrelsen 
 
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av sju ledamöter med sju 
ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet 
har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. 
Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt. 
 
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
6.3 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges i punkt 6.2 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få 
representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i 
hela landet. 
 
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 
 
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
 
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

 ledamot i förbundsstyrelsen  
 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
 organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 
6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 
 
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 
 
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 
 
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och 
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument. 
 
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 
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7 § Revisorer 
 
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer och tre ersättare för dessa. 
 
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 
 
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsstyrelsen. 
 
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet. 
 
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 
kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla.  

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
 
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.  
 
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, mm 
 
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.  
 
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att 
för åren 2015, 2016 och 2017 svarar respektive medlemskommun med de summor som anges 
i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott. 
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10.3 För tiden efter 2017 ska en justering kunna ske med beaktande av de erfarenheter som 
vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av 
olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband 
med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets 
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga 
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
 
10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 
 
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 
  
10.6 När kommunalförbundet på begäran utför tilläggstjänster enligt punkt 3.10 ovan till 
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tilläggstjänster ersättas enligt av 
förbundsfullmäktige fastställd taxa. 
 
10.7 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 
 
10.8 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet skall samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner.   
 
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 
 
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 
 
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 
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12 § Budgetprocessen m.m. 
 
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 
ekonomiska ramar ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 
 
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
 
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
 
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 
 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om 
inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. Överenskommelse träffas angående de av 
förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande 
förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej.  
 
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet.  Se § 17 punkt 1. 

14 § Likvidation och upplösning 
 
14.1 Om förbundsmedlemmarna beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess 
verksamhet upphöra. 
 
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 
 
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan  
tillämpas. 
 
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
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14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
14.6. Av förbundet övertagna arkivhandlingar ska återbördas till den förbundsmedlem som 
överlämnat handlingarna. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  
 
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 
 
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 
 
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  
 
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Förbundsfullmäktige har rätt att 
delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen.  
 
17.2 Frågor rörande inträde av ny medlem och utträde av medlem ska handläggas i den 
ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 

18 § Särskilda bestämmelser 
 
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda.  
 
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 
 
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5 och 10.6 ovan. 
 
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5 och 
10.6 ovan.  
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Vimmerby kommun 

Bromölla kommun  Ronneby kommun 

Hässleholms kommun  Tingsryds kommun 

Höörs Kommun Växjö kommun 

Karlshamns kommun Älmhults kommun 

Karlskrona kommun Östra Göinge Kommun 

Kristianstads Kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun  

Ljungby kommun  

Markaryds kommun  

Olofströms kommun  

Osby Kommun   

Oskarshamns kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 
 
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området) 
 
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster och tilläggstjänster 
finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.  
 
För 2017 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 
 

    

Alvesta kommun    528 000 kr Vimmerby kommun    416 000 kr 
Bromölla kommun     338 000 kr Ronneby kommun    771 000 kr 
Hässleholms kommun  1 378 000 kr Tingsryds kommun    332 000 kr 
Höörs Kommun    431 000 kr Växjö kommun 2 373 000 kr 
Karlshamns kommun    856 000 kr Älmhults kommun    435 000 kr 
Karlskrona kommun 1 759 000 kr Östra Göinge Kommun    381 000 kr 
Kristianstads Kommun 2 228 000 kr Region Blekinge    227 000 kr 
Lessebo kommun     227 000 kr   

Ljungby kommun     745 000 kr   

Markaryds kommun     264 000 kr   

Olofströms kommun      356 000 kr   

Osby Kommun       350 000 kr   

Oskarshamns kommun      714 000 kr   

    

 
 
 
 
 
INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 
 
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området). 
 
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in.  
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-28 1 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/250

§ 291 Godkännande av Sydarkiveras nya 
förbundsordning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet 
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

2. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 
2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

3. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny 
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.

 

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning 
att gälla från och med 2017-04-01.

Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 4 antagit följande nya 
förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och 
Åtvidaberg. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive 
kommunstyrelse. I dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.

Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande 
förbundsordning daterad 2017-04-01.

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En 
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter att förvaltningen i 
juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta.

Förbundsordning

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige.

Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:

 Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.

 Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-28 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

 Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya 
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive fullmäktige 
utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar 
förbundsordningen i sin helhet.

Ekonomi

Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år 2018 betalar 
alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.

Beslutsunderlag
1. protokoll förbundsfullmäktige_20170331_§4.pdf
2. protokoll förbundsfullmäktige_20170331_§5.pdf
3. Förbundsordning SYDARKIVERA_20170331.pdf
4. Budget 2018 med plan 2019-2020.pdf
5. Verksamhetsplan_2017.pdf
6. TjänsteskrivelseSydarkivera170817.docx
7. Förbundsordning Sydarkivera 20160401.pdf (gamla)
 
_____



1

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, § 98, ändrad i kommunstyrelsen 
2015-01-12 § 15 och 2015-05-11 § 134

Delegation av beslutanderätt

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får kommunstyrelsen och nämnderna delegera sin 
beslutanderätt i ett visst ärende eller grupp av ärenden.

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen/nämnden till 
delegaten. Ett delegationsbeslut har samma rättsverkan som nämndens eget beslut.

Delegationens syfte

Syftet med delegation av beslutanderätten är:
- att avlasta kommunstyrelsen/nämndens rutinärenden, detta för att skapa utrymma för 

mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden
- att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare.

Vem kan man delegera till?

Kommunstyrelsen/nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller grupp av 
ärenden till

- ett utskott av nämnden/styrelsen 
- en enskild ledamot eller ersättare
- en anställd inom kommunen

Vad kan man inte delegera?

I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större dignitet, och
- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegation av beslutanderätt

Kommundirektören kan vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. 
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslut med stöd av delegation ska regelbundet anmälas till kommunstyrelsen enligt fastställd 
rutin.

Delegering eller ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan 
överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med beslut i 
delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande 
för ett beslut är bl a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar. I den kommunala förvaltningen vidtas dock en mängd 
åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande 
åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Några exempel på rent verkställande åtgärder är 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och tilldelning av daghemsplats enligt en klar 
turordningsprincip. 

Verkställighet regleras ofta genom ett uttalat budget- eller personalansvar. Som exempel kan 
nämnas löpande inköp inom budget, att bevilja semester eller ledighet för vård av barn, 
deltagande i kurs och konferens mm.

                                                                                                                                                                                                                              
A ALLMÄNNA ÄRENDEN Delegation till

A.1 Beslut å kommunstyrelsens vägnar i ärenden Kommunstyrelsens
av brådskande karaktär ordförande

A.2 Tillstånd att använda kommunens vapen och Kommundirektören eller kansli-  
logotyp chefen 

A.3 Beslut att inte lämna ut handling Kommundirektören eller kansli-
chefen. Räddningschefen inom sitt 
verksamhetsområde

A.4 Yttrande enligt lagen om allmän kameraöver- Arbetsutskottet
vakning.

A.5 Föra kommunens talan i mål och ärenden Kommundirektören
inför domstol och andra myndigheter.

A.6 Befullmäktigande av ombud att föra kom- Kommundirektören
munens talan inför domstol och andra
myndigheter.

B EKONOMISK FÖRVALTNING Delegation till

B.1 Placering av donationsmedel Ansvarig ekonom
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B.2 Upphandling och avtal

B.2.1 Tilldelningsbeslut i samordnad Ekonomichefen
kommunövergripande upphandling

B.2.2 Teckna kommunövergripande inköpsavtal i Ekonomichefen
samordnad upphandling

B.2.3 Beslut om avbrytande av upphandling i sam- Ekonomichefen
ordnad kommunövergripande upphandling

B.3 Upphandling och försäljning av lös
egendom, entreprenader, investeringar 
och externa tjänster

B.3.1 - till ett belopp om högst 5 basbelopp i varje Respektive beslutsattestant
enskilt fall

B.3.2 - överstigande belopp inom beslutad Kommundirektören
budgetram Ekonomichefen

Personalchefen
Räddningschefen

B.3.3 - Övrigt Arbetsutskottet

B.4 Upplåning

B.4.1 Rätt att uppta nya lån enligt i budgeten Ekonomichefen
fastställd låneram

B.4.2 Rätt att uppta lån för kortare tid än ett år samt Ekonomichefen
konvertering av befintliga lån

B.5 Borgen

Tecknande av borgen inom av kommun- Ekonomichefen eller
fullmäktige beslutad borgensram kommundirektören

B.6 Övrigt

B.6.1 Avskrivning av kommunens fordringar, i varje Ekonomichefen
särskilt fall högst 100 000 kronor

B.6.2 Utseende av beslutsattestanter Kommundirektören

C ÄRENDEN RÖRANDE Delegation till 
FASTIGHETER     

C.1 Köp och försäljning m m av fast egendom,
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byggnation och förvaltning

C.1.1 Uthyrning och förhyrning av lokaler och Mark- och fastighetsförvaltaren
bostäder samt utarrendering av kommunens
mark.

C.1.2 Genom avtal eller tillämpning av bestämmel- Mark- och fastighetsförvaltaren
serna i jordabalken, fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen be-
lasta kommunens mark med servitut, led-
ningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till 
väg eller rätt till anläggning enligt fastställd
detaljplan och medverka till ändring eller upp-
hävande av sålunda tillkommen rätt.

C.1.3 Att till pris m m som kommunfullmäktige Mark- och fastighetsförvaltaren
fastställt överlåta sådan mark, som enligt fast-
ställd detaljplan är avsedd för industriändamål 
och försäljning av tomter för småhusbebyggelse. 

C.1.4 Vara kommunens ombud och fatta beslut i Mark- och fastighetsförvaltaren
frågor ang lokalförsörjning, hyreskontrakt 
och försäljning av verksamhetslokaler 
gentemot HFAB och andra externa aktörer.

C.1.5 Företräda kommunen vid fastighetsbildnings- Mark- och fastighetsförvaltaren
förrättningar, byggnations- och tillstånds-
ärenden och dylikt samt i anslutning därtill
träffa erforderliga överenskommelser.

Övrigt
C.2.2 Inteckning av kommunens fasta egendom Ekonomichefen

ävensom utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed
jämförliga åtgärder.

D PERSONALÄRENDEN Delegation till

D.1 Ärenden rörande medarbetare 

D.1.1 Anställning av sektorschef eller motsvarande Arbetsutskottet
ingående i kommunens ledningsgrupp samt

 kanslichef och räddningschef.

D.1.2 Tillfälligt förordnande av sektorschef eller Kommundirektör
motsvarande ingående i kommunens lednings-
grupp samt kanslichef och räddningschef.
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D.1.3 Beslut om anställning/entledigande av Närmast överordnad chef
personal inom kommunledningskansliet

D.1.4 Förhandla på kommunens vägnar enligt Personalchefen eller lönechefen
gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller förhandling enligt §§ 11-14 och § 38 
lagen om medbestämmande i arbetslivet

D.1.5 Lokala kollektivavtal som reglerar frågor om Personalchefen eller lönechefen
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare

D.1.6 Besluta om stridsåtgärd Förhandlingsdelegationen

D.1.7 Utseende av ombud i mål och ärenden som Personalchefen
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare

D.1.8 Tolkning och tillämpning av lag, avtal och Personalchefen eller lönechefen
andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare samt utfärda
generella föreskrifter

D.1.9 Besluta om undantag från samordningsbe- Personalchefen
stämmelserna i gällande kollektivavtal

D.1.10 Fastställande av pensionsförmåner i den mån AU/förhandlingsdelegationen
de avviker från lag och avtal

D.1.11 Frågor rörande innehav av bisysslor Närmaste chef, i samråd med
personalkontoret

D.1.12 Fastställande av förmåner under ledighet för AU/förhandlingsdelegationen
utbildning överstigande sex månader

D.1.13 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning Kommundirektören, efter samråd
enligt AB § 11 för sektorschefer, räddningschef med personalkontoret
samt personal inom kommunledningskansliet

D.2 Ärenden rörande förtroendevalda

D.2.1 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av AU/förhandlingsdelegationen
reglemente om ekonomiska förmåner till för-
troendevalda i Höörs kommun

D.2.2 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av AU/förhandlingsdelegationen
bestämmelser om pension och avgångs-
ersättning för förtroendevalda, samt pensions-
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reglemente för kommunala förtroendevalda.
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E TILLSYNSÄRENDEN M M Delegation till

E.1 Förordna tillsynsförrättare enligt kap 5 Räddningschef
LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2003:778.

E.2 Utfärda föreläggande och förbud Tillsynsförrättare
(dock ej föreläggande kopplat till         Räddningschef
vite) enligt kap 5 LSO.

E.3 Besluta om tillsyn enligt kap 5 Lagen Tillsynsförrättare
om skydd mot olyckor (LSO) kap 5. Räddningschef

E.4 Förordna tillsynsförrättare enligt 21 §, Räddningschef
lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2011:1110), LBE

E.5 Utfärda föreläggande och förbud Tillsynsförrättare 
(dock ej föreläggande kopplat till Räddningschef
vite) enligt 25 § LBE

F TILLSTÅNDSÄRENDEN M M Delegation till

F.1.1 Förordna tillståndshandläggare enligt 17 och 18 §§ Räddningschef
LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor).

F.1.2 Handlägga tillståndsärenden enligt § 18 LBE Tillståndshandläggare
Räddningschef

F.1.3 Besluta om nya eller ändrade villkor enligt § 19, Tillståndshandläggare
3:e stycket (LBE). Räddningschef

F.1.4 Godkänna föreståndare enligt 19 § LBE  Tillståndshandläggare
Räddningschef

F.1.5 Återkalla tillstånd enligt 20 § LBE. Tillståndshandläggare
Räddningschef

F.1.6 Lämna yttrande på räddningsnämndens vägnar Tillsynsförrättare
till tillståndsärende enligt 14 § LBE som Räddningschef
handläggs av annan än kommunen

F.1.7 Begära avsyning innan anläggningen tas i drift Tillståndshandläggare
enligt § 16 FBE (Förordningen om brandfarliga Räddningschef
och explosiva varor)
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F.1.8 Underrätta polismyndigheten när handläggningen Tillståndshandläggare
av ett tillståndsärende påbörjas rörande explosiv Räddningschef
vara inleds och om det inte anses onödigt samråda
med berörda kommunala nämnder och statliga 
myndigheter i tillstånds frågor rörande brandfarliga
och explosiva varor enligt § 14 FBE

F.2 Tjänsteyttrande i tillståndsärenden Delegation till 

F.2.1 Lämna yttrande på räddningsnämndens Tillsynsförrättare
vägnar till byggnadsnämnd m fl i Räddningschef
byggnads-, plan- och tillståndsärenden.

F.2.2 Lämna yttrande på räddningsnämndens Tillsynsförrättare
vägnar till polismyndighet angående Räddningschef
ärenden rörande allmän sammankomst.

F.3 Allmänna förebyggande åtgärder Delegation till 

F.3.1 Utfärda förbud helt eller delvis mot Räddningschef eller
eldning utomhus och liknande före- VBI (vakthavande-
byggande åtgärder enligt kap 2 § 7 ingenjör)
FSO (Förordningen om skydd mot
olyckor).

F.4 Sotningsärenden Delegation till

F.4.1 Medgivande för fastighetsägare att sota på egen Räddningschef
fastighet enligt kap 3 § 4 LSO.

F.4.2 Utfärda föreläggande och förbud (dock Skorstensfejarmästare
ej föreläggande kopplat till vite) 
enligt kap 3 § 6 LSO.



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-07 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/80

§ 198 Ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommundirektören uppdras att återkomma med ett förslag på delegeringsordning där 
förvaltningen kan svara på remisser rörande kameraövervakning av drönare som inte 
uttryckligen berör Höörs kommun samt en policy för hur besvarande ska ske.

 

Ärendebeskrivning
Moderternas partigrupp lämnar in ett förslag under kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Initiativärende till KS 2017-06-07 Delegeringsordning KS.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/80

§ 199 Ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:

Kommundirektören uppdras att snarast omarbeta avsnitt c i kommunstyrelsens 
delegeringsordning så att styrningen och kontrollen i delegeringsbesluten tydliggörs och 
ökas.

Ärendebeskrivning
Moderternas partigrupp lämnar in ett förslag under kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Moderaterna KS 2017-06-07 - ändring av delegationsordning för 
KS.pdf
_____
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Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, § 98, ändrad i kommunstyrelsen 
2015-01-12 § 15, 2015-05-11 § 134 och 2017-09-27 § xx

Delegation av beslutanderätt

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får kommunstyrelsen och nämnderna delegera sin 
beslutanderätt i ett visst ärende eller grupp av ärenden.

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen/nämnden till 
delegaten. Ett delegationsbeslut har samma rättsverkan som nämndens eget beslut.

Delegationens syfte

Syftet med delegation av beslutanderätten är:
- att avlasta kommunstyrelsen/nämndens rutinärenden, detta för att skapa utrymma för 

mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden
- att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare.

Vem kan man delegera till?

Kommunstyrelsen/nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller grupp av 
ärenden till

- ett utskott av nämnden/styrelsen 
- en enskild ledamot eller ersättare
- en anställd inom kommunen

Vad kan man inte delegera?

I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut i nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större dignitet, och
- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegation av beslutanderätt

Kommundirektören kan vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. 
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslut med stöd av delegation ska regelbundet anmälas till kommunstyrelsen enligt fastställd 
rutin.

Delegering eller ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan 
överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med beslut i 
delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande 
för ett beslut är bl a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar. I den kommunala förvaltningen vidtas dock en mängd 
åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande 
åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Några exempel på rent verkställande åtgärder är 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och tilldelning av daghemsplats enligt en klar 
turordningsprincip. 

Verkställighet regleras ofta genom ett uttalat budget- eller personalansvar. Som exempel kan 
nämnas löpande inköp inom budget, att bevilja semester eller ledighet för vård av barn, 
deltagande i kurs och konferens mm.

                                                                                                                                                                                                                              
A ALLMÄNNA ÄRENDEN Delegation till

A.1 Beslut å kommunstyrelsens vägnar i ärenden Kommunstyrelsens
av brådskande karaktär ordförande

A.2 Tillstånd att använda kommunens vapen och Kommundirektören eller kansli-  
logotyp chefen 

A.3 Beslut att inte lämna ut handling Kommundirektören eller kansli-
chefen. Räddningschefen inom sitt 
verksamhetsområde

A.4 Yttrande enligt lagen om allmän kameraöver- Arbetsutskottet
vakning.
Yttrande enligt lagen om allmän kameraöver- Kanslichefen
vakning som avser drönare och som inte 
uttryckligen avser Höörs kommun

A.5 Föra kommunens talan i mål och ärenden Kommundirektören 
inför domstol och andra myndigheter.

A.6 Befullmäktigande av ombud att föra kom- Kommundirektören
munens talan inför domstol och andra
myndigheter.

B EKONOMISK FÖRVALTNING Delegation till
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B.1 Placering av donationsmedel Ansvarig ekonom

B.2 Upphandling och avtal

B.2.1 Tilldelningsbeslut i samordnad Ekonomichefen
kommunövergripande upphandling

B.2.2 Teckna kommunövergripande inköpsavtal i Ekonomichefen
samordnad upphandling

B.2.3 Beslut om avbrytande av upphandling i sam- Ekonomichefen
ordnad kommunövergripande upphandling

B.3 Upphandling och försäljning av lös
egendom, entreprenader, investeringar 
och externa tjänster

B.3.1 - till ett belopp om högst 5 basbelopp i varje Respektive beslutsattestant
enskilt fall

B.3.2 - överstigande belopp inom beslutad Kommundirektören
budgetram Ekonomichefen

Personalchefen
Räddningschefen

B.3.3 - Övrigt Arbetsutskottet

B.4 Upplåning

B.4.1 Rätt att uppta nya lån enligt i budgeten Ekonomichefen
fastställd låneram

B.4.2 Rätt att uppta lån för kortare tid än ett år samt Ekonomichefen
konvertering av befintliga lån

B.5 Borgen

Tecknande av borgen inom av kommun- Ekonomichefen eller
fullmäktige beslutad borgensram kommundirektören

B.6 Övrigt

B.6.1 Avskrivning av kommunens fordringar, i varje Ekonomichefen
särskilt fall högst 100 000 kronor

B.6.2 Utseende av beslutsattestanter Kommundirektören

C ÄRENDEN RÖRANDE Delegation till 
FASTIGHETER     
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C.1 Köp och försäljning m m av fast egendom,
byggnation och förvaltning

C.1.1 Uthyrning och förhyrning av lokaler och Mark- och fastighetsförvaltaren
bostäder samt utarrendering av kommunens
mark.

C.1.2 Genom avtal eller tillämpning av bestämmel- Mark- och fastighetsförvaltaren
serna i jordabalken, fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen be-
lasta kommunens mark med servitut, led-
ningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till 
väg eller rätt till anläggning enligt fastställd
detaljplan och medverka till ändring eller upp-
hävande av sålunda tillkommen rätt.

C.1.3 Att till pris m m som kommunfullmäktige Mark- och fastighetsförvaltaren
fastställt överlåta sådan mark, som enligt fast-
ställd detaljplan är avsedd för industriändamål 
och försäljning av tomter för småhusbebyggelse. 

C.1.4 Vara kommunens ombud och fatta beslut i Mark- och fastighetsförvaltaren
frågor ang lokalförsörjning, hyreskontrakt 
och försäljning av verksamhetslokaler 
gentemot HFAB och andra externa aktörer.

C.1.5 Företräda kommunen vid fastighetsbildnings- Mark- och fastighetsförvaltaren
förrättningar, byggnations- och tillstånds-
ärenden och dylikt samt i anslutning därtill
träffa erforderliga överenskommelser.

Övrigt
C.2.2 Inteckning av kommunens fasta egendom Ekonomichefen

ävensom utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed
jämförliga åtgärder.

D PERSONALÄRENDEN Delegation till

D.1 Ärenden rörande medarbetare 

D.1.1 Anställning av sektorschef eller motsvarande Arbetsutskottet
ingående i kommunens ledningsgrupp samt

 kanslichef och räddningschef.

D.1.2 Tillfälligt förordnande av sektorschef eller Kommundirektör
motsvarande ingående i kommunens lednings-
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grupp samt kanslichef och räddningschef.

D.1.3 Beslut om anställning/entledigande av Närmast överordnad chef
personal inom kommunledningskansliet

D.1.4 Förhandla på kommunens vägnar enligt Personalchefen eller lönechefen
gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller förhandling enligt §§ 11-14 och § 38 
lagen om medbestämmande i arbetslivet

D.1.5 Lokala kollektivavtal som reglerar frågor om Personalchefen eller lönechefen
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare

D.1.6 Besluta om stridsåtgärd Förhandlingsdelegationen

D.1.7 Utseende av ombud i mål och ärenden som Personalchefen
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare

D.1.8 Tolkning och tillämpning av lag, avtal och Personalchefen eller lönechefen
andra bestämmelser rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare samt utfärda
generella föreskrifter

D.1.9 Besluta om undantag från samordningsbe- Personalchefen
stämmelserna i gällande kollektivavtal

D.1.10 Fastställande av pensionsförmåner i den mån AU/förhandlingsdelegationen
de avviker från lag och avtal

D.1.11 Frågor rörande innehav av bisysslor Närmaste chef, i samråd med
personalkontoret

D.1.12 Fastställande av förmåner under ledighet för AU/förhandlingsdelegationen
utbildning överstigande sex månader

D.1.13 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning Kommundirektören, efter samråd
enligt AB § 11 för sektorschefer, räddningschef med personalkontoret
samt personal inom kommunledningskansliet

D.2 Ärenden rörande förtroendevalda

D.2.1 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av AU/förhandlingsdelegationen
reglemente om ekonomiska förmåner till för-
troendevalda i Höörs kommun

D.2.2 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av AU/förhandlingsdelegationen
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bestämmelser om pension och avgångs-
ersättning för förtroendevalda, samt pensions-
reglemente för kommunala förtroendevalda.
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E TILLSYNSÄRENDEN M M Delegation till

E.1 Förordna tillsynsförrättare enligt kap 5 Räddningschef
LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2003:778.

E.2 Utfärda föreläggande och förbud Tillsynsförrättare
(dock ej föreläggande kopplat till         Räddningschef
vite) enligt kap 5 LSO.

E.3 Besluta om tillsyn enligt kap 5 Lagen Tillsynsförrättare
om skydd mot olyckor (LSO) kap 5. Räddningschef

E.4 Förordna tillsynsförrättare enligt 21 §, Räddningschef
lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2011:1110), LBE

E.5 Utfärda föreläggande och förbud Tillsynsförrättare 
(dock ej föreläggande kopplat till Räddningschef
vite) enligt 25 § LBE

F TILLSTÅNDSÄRENDEN M M Delegation till

F.1.1 Förordna tillståndshandläggare enligt 17 och 18 §§ Räddningschef
LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor).

F.1.2 Handlägga tillståndsärenden enligt § 18 LBE Tillståndshandläggare
Räddningschef

F.1.3 Besluta om nya eller ändrade villkor enligt § 19, Tillståndshandläggare
3:e stycket (LBE). Räddningschef

F.1.4 Godkänna föreståndare enligt 19 § LBE  Tillståndshandläggare
Räddningschef

F.1.5 Återkalla tillstånd enligt 20 § LBE. Tillståndshandläggare
Räddningschef

F.1.6 Lämna yttrande på räddningsnämndens vägnar Tillsynsförrättare
till tillståndsärende enligt 14 § LBE som Räddningschef
handläggs av annan än kommunen

F.1.7 Begära avsyning innan anläggningen tas i drift Tillståndshandläggare
enligt § 16 FBE (Förordningen om brandfarliga Räddningschef
och explosiva varor)
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F.1.8 Underrätta polismyndigheten när handläggningen Tillståndshandläggare
av ett tillståndsärende påbörjas rörande explosiv Räddningschef
vara inleds och om det inte anses onödigt samråda
med berörda kommunala nämnder och statliga 
myndigheter i tillstånds frågor rörande brandfarliga
och explosiva varor enligt § 14 FBE

F.2 Tjänsteyttrande i tillståndsärenden Delegation till 

F.2.1 Lämna yttrande på räddningsnämndens Tillsynsförrättare
vägnar till byggnadsnämnd m fl i Räddningschef
byggnads-, plan- och tillståndsärenden.

F.2.2 Lämna yttrande på räddningsnämndens Tillsynsförrättare
vägnar till polismyndighet angående Räddningschef
ärenden rörande allmän sammankomst.

F.3 Allmänna förebyggande åtgärder Delegation till 

F.3.1 Utfärda förbud helt eller delvis mot Räddningschef eller
eldning utomhus och liknande före- VBI (vakthavande-
byggande åtgärder enligt kap 2 § 7 ingenjör)
FSO (Förordningen om skydd mot
olyckor).

F.4 Sotningsärenden Delegation till

F.4.1 Medgivande för fastighetsägare att sota på egen Räddningschef
fastighet enligt kap 3 § 4 LSO.

F.4.2 Utfärda föreläggande och förbud (dock Skorstensfejarmästare
ej föreläggande kopplat till vite) 
enligt kap 3 § 6 LSO.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/80

§ 293 Ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunstyrelsens delegeringsordning avsnitt A4 kompletteras med ett andra stycke:

Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning som rör kameraövervakning med 
drönare som inte uttryckligen berör Höörs kommun delegeras till kanslichefen.

2. Punkt A4 st. 2 ska börja gälla omedelbart.

3. Kommunstyrelsens delegeringsordning avsnitt C ska inte ändras.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 §198-199 att uppdra till Kommundirektören att 
återkomma med ett förslag på delegeringsordning där förvaltningen kan svara på 
remisser rörande kameraövervakning av drönare som inte uttryckligen berör Höörs 
kommun samt en policy för hur besvarande ska ske. Kommundirektören uppdrogs även 
att snarast omarbeta avsnitt c i kommunstyrelsens delegeringsordning så att styrningen 
och kontrollen i delegeringsbesluten tydliggörs och ökas.

 

Beslutsmotivering
Delegering gäller aldrig ärenden av principiell betydelse eller ärenden av större vikt. Det 
har inte framkommit något tillfälle då delegeringen ansetts ha överskridits. Behovet av en 
förändring av avsnitt C anses därför saknas.

Beslutsunderlag
1. Konsoliderad version av kommunstyrelsens delegationsordning NU gällande.doc
2. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §198).doc
3. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §199).doc
4. Kommunstyrelsens delegationsordning - förslag 20170828.doc
 
_____
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖÖRS KOMMUN 

Beslutade av kommunfullmäktige den 20 december 1995. Reviderade genom beslut av kommunfull-
mäktige 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 ord-
ningslagen (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 upp-
låtit 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. 

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.

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. 
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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 tele-
fonnummer. 

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. 

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 tillkännagivan-
den som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns (detta avser ej de tillstånd som 
krävs enligt plan- och bygglagen). 

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. 

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. 

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, Munkarps-
vägen, Maglasätevägen, Åkersbergsgatan fram till väg 13 vid Kvarnbäck.
 
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. 
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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 tillfäl-
ligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18, 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa para-
grafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

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 motions-
spår. 

§ 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 nyårsaf-
ton från kl. 18.00 fram till kl. 02.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belä-
genhet 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 sär-
skilt 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 sep-
tember. 
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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 kom-
munen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

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.
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Upphävande av föreskrifterna i § 3, 7, 12, 15, 17 

och 20 i de allmänna lokala ordnings-

föreskrifterna för Höörs kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver § § 3, 7, 12, 15, 17 och 20 i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Höörs kommun. 
 
Detta beslut kan överklagas till förvaltningsrätt, se sista sidan. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har den 25 februari 2017 beslutat att anta 
allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommunen. Beslutet 
har anmälts till Länsstyrelsen den 17 mars 2017. Av kommunfullmäktiges beslut 
framgår att de antagna föreskrifterna ersätter tidigare gällande allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. De antagna föreskrifterna framgår av bilaga. Länsstyrelsen har 
tagit del av kommunfullmäktiges beslutsunderlag. 

Skäl för beslutet 

En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de regler som 
finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

Vidare får en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del 
av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till 
följd av användningen av pyrotekniska varor. Kommunens föreskrifter får inte angå 
förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som 
enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. De får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
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enskildes frihet. Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot 
ordningslagen. (Se 3 kap 8 och 9 § § ordningslagen [1993:1617] jfr med 1 § 
förordningen [1993:1632] med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen samt 3 kap. 12 § 
och 3 kap. 13 § andra stycket ordningslagen.) 

Lastning av varor m.m. § 3 

Föreskriften uppställer krav på polistillstånd för lastning, forsling, lossning, 
avlastning av varor och annan hantering på offentlig plats. 
 
Höörs kommun har tidigare haft föreskrifter på området med innebörden att 
ansvarig för aktiviteten skulle ta hänsyn till allmänheten när arbetet utfördes och att 
räddningstjänstens arbete inte skulle hindras. Sådana föreskrifter kan vara befogade 
med hänsyn till den allmänna ordningen. Att uppställa krav på tillstånd från polisen 
för all lastning eller avlastning av varor till t.ex. butiker eller enskilda, som sker på 
offentlig plats - som väg eller trottoar - framstår däremot som ett onödigt tvång på 
allmänheten och en betydande inskränkning i den enskildes frihet. Föreskriften ska 
därför upphävas. 

Markiser, flaggor och skyltar § 7 

Föreskriften uppställer i första stycket krav på polistillstånd för uppsättning av 
markiser, flaggor och skyltar på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter 
mot offentlig plats eller på offentlig plats.  
 
Höörs kommun har tidigare haft föreskrifter på området med innebörden att 
markiser, flaggor och skyltar inte fått sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
eller körbana så att de riskerar att hindra allmän trafik. Sådana föreskrifter kan vara 
befogade med hänsyn till den allmänna ordningen. Att ställa upp ett generellt krav 
på polistillstånd för uppsättande av markiser m.m. oavsett om de hindrar allmän 
trafik eller på annat sätt stör den allmänna ordningen, framstår däremot som ett 
onödigt tvång på allmänheten och en kraftig inskränkning i den enskildes frihet. 
 
I föreskriftens andra stycke uppställs förbud mot släpvagnar med reklamaffischer på 
offentlig plats. 
 
En släpvagn med reklam som sätts upp mer varaktigt, omfattas av den reglering som 
finns i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning eller i väglagen (1971:948). Utöver denna reglering kan det finnas behov 
för kommunen att reglera förekomsten av reklamanordningar på offentlig plats, om 
det behövs med hänsyn till den allmänna ordningen, t.ex. om anordningen utgör ett 
hinder för framkomligheten för gående eller för andra trafikanter. Ett generellt 
förbud för reklamanordningar av det aktuella slaget på offentlig plats, framstår 
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emellertid som en alltför omfattande reglering. Det framkommer heller inte av det 
underlag till beslut som getts in till Länsstyrelsen, att det finns ett behov av 
föreskriften med hänsyn till upprätthållandet av allmän ordning på offentlig plats. 
Bestämmelsen får därför anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
 
I tredje stycket uppställs ett krav på polistillstånd för gatupratare och annan 
annonsering på offentlig plats. Vad som avses med ”annan annonsering” framgår inte 
av föreskriften eller av det beslutsunderlag som Länsstyrelsen fått del av. För det fall 
även annonsering som en företagare sätter upp på butikslokal som vätter mot 
offentlig plats skulle omfattas, anser Länsstyrelsen att även denna reglering gör 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
 
Mot bakgrund av vad som anförs ovan anser Länsstyrelsen att föreskriften ska 
upphävas. 

Hundar, kopplingstvång § 15 och upplockningstvång § 17 samt Hästar, 

upplockningstvång § 12 

Generella krav på tillsyn över hund återfinns i lag (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter (tillsynslagen). Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på 
ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för 
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § tillsynslagen).  
 
Kommunen har också möjlighet att, vid behov, besluta om lokala 
ordningsföreskrifter beträffande tillsyn över hundar. I förarbetena till ordningslagen 
anför föredragande statsrådet bland annat följande (prop 1992/93:210 s 142). ”Jag 
vill här också betona vikten av att kommunerna meddelar endast sådana lokala 
föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i 
allmänhetens rättsmedvetande leder enligt min mening lätt till att respekten för 
bestämmelserna undergrävs. Det är således angeläget att kommunerna noga prövar 
vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska 
tillämpningsområde inom kommunen. Det är angeläget att lokala 
ordningsföreskrifter inte ges ett vidare geografiskt tillämpningsområde än 
nödvändigt.” 
 
Föreskrifterna om hundar i § 15 och 17 gäller på samtliga offentliga platser i Höörs 
kommun, samt ett antal därmed jämställda platser som räknas upp särskilt i 
respektive §. Beträffande upplocknings- och kopplingstvång anförs i förarbetena till 
ordningslagen (SOU 1985:24 s. 185 f) bland annat följande. ”Från vissa håll har 
framförts önskemål om generella lagbestämmelser om s.k. upplockningstvång. 
Hundspillning är emellertid en olägenhet främst inom tätbebyggda områden  och 
inom vissa områden av friluftskaraktär, t.ex. parker, badstränder, motionsspår o.d. 
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Förhållandena i dessa hänseenden varierar från kommun till kommun…I rättspraxis 
har man också intagit den ståndpunkten att föreskrifter om upplockningstvång bör 
begränsas till områden med tydlig stadsprägel…föreskrifter om skyldighet att hålla 
hund kopplad på allmän plats och om förbud mot att låta hundar vistas på allmänna 
platser kan vid behov meddelas med stöd av ett bemyndigande att meddela 
föreskrifter om ordningen på allmän plats. Föreskrifter om kopplingstvång bör i 
allmänhet ges ett snävare tillämpningsområde än föreskrifter om 
upplockningstvång.” 
 
Regeringsrätten har i RÅ80 2:55 ansett att föreskrift i Malmö kommuns hundstadga 
om upplockningstvång på alla allmänna platser stred mot 7 § allmänna 
ordningsstadgan vilken då motsvarade bestämmelsen i 3 kap 12 § i den nu gällande 
ordningslagen.  
 
I ärendet har inte framkommit uppgifter om att ett upplocknings- eller ett 
kopplingstvång beträffande hund som omfattar alla offentliga platser i kommunen, är 
påkallat ur ordningssynpunkt. Detsamma gäller upplockningstvång vad gäller 
förorening efter häst på alla offentliga platser i kommunen. Föreskrifterna om 
kopplingstvång i § 15 och upplockningstvång för hund i § 17 samt häst i 12 § har, 
enligt Länsstyrelsens mening, fått alltför vidsträckta geografiska utbredningar. Mot 
denna bakgrund får föreskrifterna i § § 15, 17 och 12 anses lägga onödigt tvång på 
allmänheten. Föreskrifterna ska därför upphävas. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor § 20 

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom, (3 kap. 7 § ordningslagen). 
 
Som framgår ovan (se under rubriken Motivering) får en kommun också meddela de 
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av den, som behövs för att förhindra 
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska 
varor. 
 
I förarbetena till de aktuella stadgandena om pyrotekniska varor (prop. 
1992/93:210 s 116 f) anför föredragande statsrådet bland annat följande: 
”Utredningens förslag innebär att pyrotekniska varor får användas utan tillstånd av 
polisen endast om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon annan beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. Genom lokala föreskrifter skall tillståndskravet 
kunna utvidgas att generellt omfatta t.ex. vissa platser eller användningen av vissa 
pyrotekniska varor. I undantagsfall skall genom sådana föreskrifter även ett absolut 

förbud kunna införas inom vissa områden.” 
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I förarbetena (ibid. s 119) framhåller föredragande statsrådet vidare att det inte finns 
skäl att motverka användningen i sig av pyrotekniska varor för nöjesändamål. 
Statsrådet anför (s 123) att utformningen av tillståndskravet i 3 kap 7 § 
ordningslagen innebär ”…att det kan finnas ett låt vara begränsat behov av att 
genom lokala föreskrifter utvidga kravet till att gälla generellt i vissa avseenden. 
Exempelvis bör det vara möjligt för en kommun att föreskriva att pyrotekniska 
varor inte får användas utan tillstånd inom områden som är särskilt känsliga med 
hänsyn till risken för att användningen innebär olägenhet för omgivningen, t.ex. vid 
sjukhus eller vårdhem. I undantagsfall bör kommunen även ha möjlighet att helt 
förbjuda användningen av pyrotekniska varor. Vad jag här tänker på är s.k. innetorg 
och liknande offentliga platser, där användningen av pyrotekniska varor – även om 
den i normala fall med hänsyn till varans beskaffenhet är att anse som harmlös – över 
huvud inte bör få förekomma.” I specialmotiveringen till stadgandet i 3 kap 9 § 
ordningslagen anförs vidare följande (s 284). ”Avsikten är att det ska kunna införas 
krav på tillstånd för eller förbud mot användning av pyrotekniska varor inom ett 
visst begränsat område eller beträffande varor av visst slag. Behov av sådana 
möjligheter kan tänkas föreligga i fråga om särskilt känsliga platser, t.ex. vid sjukhus 
eller vårdhem eller på s.k. innertorg där risken för att människors hälsa eller 
egendom (t.ex. husdjur) skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor är 
mera påtaglig.” 
 
Som framgår av de återgivna uttalandena i förarbetena till ordningslagen är 
möjligheten att föreskriva om begränsning av användningen av pyrotekniska varor 
avsedd att vara begränsad till särskilt känsliga platser. Det krav på polistillstånd för 
användande på samtliga offentliga platser i kommunen, förskolor, skolor och 
särskilda boenden som finns i § 7 första stycket, är i och för sig en omfattande 
begränsning men kan godtas, särskilt mot bakgrund av det undantag för tiden runt 
nyårsfirandet som ges i föreskriftens andra stycke beträffande offentlig plats. 
 
Vad gäller andra meningen i andra stycket, som föreskriver totalförbud på vissa 
platser, anser Länsstyrelsen att ett sådant förbud kan vara befogat vid bl.a. sjukhus, 
vårdhem och särskilda boenden där det generellt sett vistas sköra personer vars hälsa 
behöver skyddas. Däremot anser Länsstyrelsen inte att det går att göra samma 
generella bedömning beträffande användande på begravningsplatser och 
kyrkogårdar. I  ärendet har heller inte framkommit uppgifter som visar att ett sådant 
förbud behövs för att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats, eller förhindra 
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska  
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varor. Föreskriften får därför anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller gör 
obefogade inskränkningar i den enskildes och ska därför upphävas. 
 
Ulf Andersson 
Länsassessor 
   Anna-Britt D. Adell 
   Länsassessor 
 
Beslutet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 
Bilaga: 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun 
 
 

Hur du överklagar Länsstyrelsens beslut 
 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i 
Malmö. Skrivelsen ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men ska 
skickas till Länsstyrelsen Skåne. 
 
Överklagandet kan skickas in via e-post till skane@lansstyrelsen.se eller med vanlig 
post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad. 
 
Ditt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor räknat från 
den dag du fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det 
allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet 
meddelades. 
 
Av överklagandet ska framgå  

- vilket beslut du överklagar (ange t.ex. diarienummer)  

- hur du vill att beslutet ska ändras 

 
Behöver du veta mer om hur man överklagar kan du kontakta Länsstyrelsen, 
telefonnummer 010-224 10 00. 
 

mailto:skane@lansstyrelse.se


Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-02-25 § 27 
KSF 2016/164

I delar upphävd av Länsstyrelsen 2017-04-03
Dnr 213-75-17



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.

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.

Camping

§ 10.  
Camping får inte ske på offentlig plats.

Fiskeförbud

§ 11.  
Det är inte tillåtet att fiska i Brännemölladammen, dammarna vid Enebacken och Tjurasjö.



Hästar

§ 12.  
Föroreningar efter hästar ska plockas upp på offentlig plats och på varaktigt utmärkta motionsspår 
och vandringsleder.

§ 13.
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

§ 14.  
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.

§ 15.  
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

§ 16.
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. 

§ 17.  
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och på:

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



§ 18.  
Hund ska vara märkt genom chippmärkning, öronmärkning, halsband eller på annat sätt som gör 
det möjligt att kontakta ägaren.

§ 19.
Under löptid ska tikar hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 20.  
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.

§ 21.  
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

§ 22.  
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

§ 23.  
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.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun antas att börja gälla 2018-
11-01.

2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun beslutade av 
kommunfullmäktige 2017-02-28 § 27 (som delvis upphävts av Länsstyrelsens 
beslut 2017-04-03) upphör därmed att gälla.

Ärendebeskrivning
Beredning pågår. Ärendet kommer att kompletteras inför kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
Gunilla.skog@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

Kommunstyrelsen
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs 
kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun antas att börja gälla den 1 
november 2017.

2. Tidigare allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun, antagna genom 
beslut av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 27, upphör att gälla när de nya 
ordningsföreskrifterna träder i kraft.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva §§ 3, 7, 12, 15, 17 och 20 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Höörs kommun. Under arbetet har det även framkommit att § 13 
tar upp ett onödigt stort område varför bestämmelsen föreslås begränsas.

§ 3

Upphävd lydelse:

Lastning, forsling, lossning, avlastning, uppläggning av varor och annan hantering på 
offentlig plats får inte ske utan tillstånd från Polisen. 

Den nya lydelsen av § 3 (tidigare § 5) anses för inskränkande och istället föreslås en 
återgång till tidigare lydelse:

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

§ 7

Upphävd lydelse:

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

Kommunstyrelsen
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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.

Den nya lydelsen av § 7 (tidigare §§ 9-10) anses för inskränkande och istället föreslås en 
återgång till tidigare lydelse med tilläggen ”eller så att de riskerar att hindra allmän trafik 
eller utgöra fara för förbipasserande” och ”gatupratare på offentlig plats kräver polisens 
tillstånd”:

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 eller så att de 
riskerar att hindra allmän trafik eller utgöra fara för förbipasserande.

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. 
”Gatupratare” på offentlig plats kräver alltid polisens tillstånd. 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). 

Det första tillägget syftar till att förebygga hinder och fara för trafik och trafikanter. 
Gatupratare sätts ofta ut på trottoarer och liknande ytor och i fall där det inte finns 
tillräckligt med plats hindrar de framkomligheten. Även när det finns gott om plats kan de 
utgöra hinder och fara exempelvis för personer med synnedsättning samt personer med 
rullatorer, permobiler och barnvagnar. 

§ 12

Upphävd lydelse:

Föroreningar efter hästar ska plockas upp på offentlig plats och på varaktigt utmärkta 
motionsspår och vandringsleder.

Den nya bestämmelsen i § 12 anses fått alltför geografiskt vidsträckt utbredning istället 
föreslås:

Föroreningar efter hästar ska plockas upp inom de områden i Höörs tätort som markeras 
på bilagd karta, bilaga 1.

Framförallt är det inom Sätofta det förekommer ridning på offentliga platser inom 
tättbebyggt område. Det är många barn som cyklar till skolan på cykelvägar som används 
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av ryttare. Det förorsakar olägenhet för barnen om föroreningar efter hästar inte tas bort. 
Områdena är nu tydligt definierade och berör begränsade geografiska områden.

§ 13

Nuvarande lydelse:

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.

Föreslagen lydelse:

Det är inte tillåtet att rida i elljusspåret vid Jeppavallen och motionsspåren i 
Fogdarödsskogen.

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.

Kommunens fastighet Sätofta 6:21 är stor och består delvis av bad- och båtplatsen i 
Sätofta. Det är endast den del som avser båt- och badplatsen som det finns särskild 
anledning att hållas hästfri, då särskilt sommartid. Det bedöms som ett vistelseförbud 
sommartid är tillräcklig för att upprätthålla allmän ordning.

§ 15

Upphävd lydelse:

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

Den nya lydelsen i § 15 (tidigare § 19) anses fått alltför geografiskt vidsträckt utbredning 
istället föreslås:

Hundar ska hållas kopplade på:
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 De delar av centrala Höör som framgår av bilagd karta, bilaga x.

 Begravningsplatser och kyrkogårdar

 Idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp och Orup.

 Lekplatser

 Vaxsjönslingan

 Elljusspåret på Jeppavallen

Det har föreslagits att Fogdarödslingan och slingorna på Orup ska ingå men konstaterade 
att det inte fanns tillräckligt starkt vägande skäl att ha upplockningstvång och 
kopplingstvång i dessa områden.

Föreslagna områden är väl definierade och avgränsade. De avser områden som är 
tätbebyggda eller i direkt anslutning till tätbebyggda områden där många personer 
passerar eller uppehåller dig och där många barn leker. Anledingen att inkludera 
Vaxsjöslingan är att den är tillgänglighetsanpassad och därför har stor mängd besökare, 
särskilt barn och andra med särskilt skyddsbehov. Det förekommer även mycket klagomål 
från allmänhet och markägare om lösspringande hundar.

§ 17

Upphävd lydelse:

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och på:

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

 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

Den nya lydelsen i § 17 (tidigare § 19) anses fått alltför geografiskt vidsträckt utbredning 
istället föreslås:

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom/på:

 De delar av centrala Höör som framgår av bilagd karta, bilaga 2.

 Begravningsplatser och kyrkogårdar

 Idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp och Orup.

 Lekplatser

 Vaxsjönslingan
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 Elljusspåret på Jeppavallen

Se motivering av § 15.

§ 20

Upphävd lydelse:

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.

Bestämmelsen i första stycket ansågs långtgående men kunde godtas med hänsyn på 
undantaget för användandet av fyrverkerier på nyårsafton. Däremot ansågs 
bestämmelsen i andra stycket andra meningen vara för långtgående. Därför föreslås 
samma lydelse med den skillnaden att andra stycket andra meningen tas bort:

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.

I arbetet med att revidera den lokala ordningsstadgan har samhällsbyggnadschefen, 
informatören, friluftssamordnare och GIS-ingenjör deltagit.

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

Beslutsunderlag
Allmänna lokala ordningsföreskrifterefterLstbeslut.docx.pdf
Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(6083035) (0)_TMP.pdf
Allm. lokala ordningsföreskrifter, 2013-04-24.doc



Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-27 § xx 
KSF 2016/164



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.
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-utrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

§ 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.

Markiser, flaggor och skyltar m.m.

§ 7.  
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 eller så att de riskerar att hindra allmän 
trafik eller utgöra fara för förbipasserande.

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. ”Gatupratare” på 
offentlig plats kräver alltid polisens tillstånd. 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). 

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.

Camping

§ 10.  
Camping får inte ske på offentlig plats.

Fiskeförbud

§ 11.  
Det är inte tillåtet att fiska i Brännemölladammen, dammarna vid Enebacken och Tjurasjö.



Hästar

§ 12.  
Föroreningar efter hästar ska plockas upp inom de områden i Höörs tätort som markeras på bilagd 
karta, bilaga 1.

§ 13.
Det är inte tillåtet att rida i elljusspåret vid Jeppavallen och på motionsspåren i Fogdarödsskogen.

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

§ 14.  
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.

§ 15.  
Hundar ska hållas kopplade på:

 De delar av centrala Höör som framgår av bilagd karta, bilaga 2

 Begravningsplatser och kyrkogårdar

 Idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp och Orup

 Lekplatser

 Vaxsjönslingan

 Elljusspåret på Jeppavallen

§ 16.
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. 

§ 17.  
Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom/på:

 De delar av centrala Höör som framgår av bilagd karta, bilaga 2.

 Begravningsplatser och kyrkogårdar

 Idrottsplatserna i Snogeröd, Maglasäte, Norra Rörum, Tjörnarp och Orup.

 Lekplatser

 Vaxsjönslingan

 Elljusspåret på Jeppavallen



§ 18.
Hund ska vara märkt genom chippmärkning, öronmärkning, halsband eller på annat sätt som gör det 
möjligt att kontakta ägaren.

§ 19.
Under löptid ska tikar hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 20.  
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.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

§ 21.  
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

§ 22.  
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

§ 23.  
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 november 2017.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/164

§ 294 Allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun antas att börja gälla 2017-11-
01.

2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun beslutade av 
kommunfullmäktige 2017-02-28 § 27 (som delvis upphävts av Länsstyrelsens beslut 
2017-04-03) upphör därmed att gälla.

 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva §§ 3, 7, 12, 15, 17 och 20 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Höörs kommun. Ett nytt förslag har därför arbetats fram. Under 
arbetet har det även framkommit att § 13 tar upp ett onödigt stort område varför 
bestämmelsen föreslås begränsas.

Beslutsunderlag
1. Allm. lokala ordningsföreskrifter, 2013-04-24.doc
2. Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(6083035) (0)_TMP.pdf
3. Allmänna lokala ordningsföreskrifterefterLstbeslut.docx.pdf
4. Tjänsteskrivelseinför kallelse ksau170818.docx
5. Tjänsteskrivelse20170825.docx.pdf
6. Allmänna lokala ordningsföreskrifter170825.docx
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan för 
orter och landsbygd 2028, samråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun avstår från att yttra sig över Trelleborgs översiktsplan för orter och 
landsbygd 2028.

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har arbetat fram ett förslag till översiktsplan för orter och landsbygd. 
Planen handlar om de mindre orterna och landsbygden i Trelleborgs kommun. I planen 
nämns vårt samarbete genom MalmöLundregionen och den gemensamma strukturplanen 
men i övrigt saknas beröringspunkter med utvecklingen i Höörs kommun.

Vid beredningen har kommunarkitekten konsulterats.

Förslag till beslutsmotivering
Planen saknar praktiska beröringspunkter med utvecklingen i Höörs kommun. Det saknas 
därför skäl för Höörs kommun att yttra sig över planen.

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
1. Trelleborgs översiktsplan som finns på www.trelleborg.se/op2028
2. Följebrev.ÖP2028.pdf

Expedieras till
Trelleborgs kommun

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

Kommunstyrelsen

http://www.trelleborg.se/op2028


- Översiktsplan för orter och landsbygd 2028
FRAMTIDENS TRELLEBORG

ÖP START

Mars 2017

SAMRÅD

3 Juli- 
26 Sep 2017

UTSTÄLLNING

HÄR ÄR VI NU

15 Feb- 
15 April 2018

ANTAGANDE

Augusti 2018

Framtagande av planförslag Bearbetning av planförslag Justering av planförslag

 
Se mötesdatum samt var du 

kan läsa planförslaget på 
baksidan

Du har fått ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Trelleborgs kommun, för orterna och 
landsbygd med målår 2028. 

En översiktsplan är kommunens viktigaste strategiska instrument för att visa på utveckligen av 
mark- och vatten på lång sikt. 2014 antogs Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2025, 
vilken fortsatt kommer gälla. Översiktsplan för orter och landsbygd 2028 omfattar därmed hela 
kommunen utanför gränsen för den fördjupade översiktsplanen. 

Under samrådsperioden mellan den 3 juli - 26 september 2017 finns det möjlighet att 
träffa representanter från kommunen för att diskutera innehållet i översiktsplanen i samband 
med olika event i orterna och i Trelleborg. Därtill kommer tre kvällsmöten att hållas, i Smyge-
hamn, Anderslöv och Skegrie. I varje ort kommer även gruppintervjuer, så kallade fokusgrup-
per, att genomföras.

Synpunkter framförs skriftligen senast den 26 september 2017 till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 281 83 Trelleborgs kommun 
eller till e-postadress op2028@trelleborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på skriftliga synpunkter kommer att återfinnas i den så 
kallade samrådsredogörelse som upprättas efter plansamrådet.

www.trelleborg.se/op2028



Vi kommer finnas på plats på olika evenemang i sommar

• 30/7  Beddingestrand, Fiskets dag
• 6/8  Smygehamns loppis
• 19/8   Anderslövs marknad
• 25-26/8 Trelleborg, Palmfestivalen
• 2/9  Trelleborgs Hamn, Hamnens dag

Kvällsmöten

• 5/9  Kvällsmöte i Skegrie (Slättarps gård), 18.00-20.00
• 7/9  Kvällsmöte i Anderslöv (skolan), 18.00-20.00
• 12/9  Kvällsmöte i Smygehamn (skolan), 18.00-20.00

Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs till kvällsmötena.

Vill du delta i en gruppintervju?

Skicka då e-post till op2028@trelleborg.se och skriv ditt namn och vilken ort du vill medverka i, 
så återkommer vi till dig med mer information. Nedan står datum och tid för intervjuer i respektive 
ort.

• Klagstorp - 30 augusti, klockan 18-20.
• Smygehamn - 31 augusti, klockan 18-20.
• Skegrie - 4 september, klockan 18-20.
• Beddingestrand - 6 september, klockan 18-20.
• Alstad - 11 september, klockan 18-20.
• Anderslöv - 13 september, klockan 18-20.
• Västra Tommarp - 14 september, klockan 18-20.
• Sydöstra Grevie (området norr om Stora Slågarp) - 18 september, klockan 18-20.

För mer infomation, besök www.trelleborg.se/op2028
elller maila dina frågor eller synpunkter till: op2028@trelleborg.se

Här finns 
översiktsplanen utställd!

• Biblioteket i Trelleborg och Anderslöv
• Rådhuset i Trelleborg
• www.trelleborg.se/op2028

KOM OCH PRATA ÖVERSIKTSPLAN!

SAMRÅDET PÅGÅR 
3 juli - 26 september 2017
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/399

§ 295 Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan 
för orter och landsbygd 2028, samråd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta:

Höörs kommun avstår från att yttra sig över Trelleborgs översiktsplan för orter och 
landsbygd 2028.

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har arbetat fram ett förslag till översiktsplan för orter och landsbygd. 
Planen handlar om de mindre orterna och landsbygden i Trelleborgs kommun. I planen 
nämns vårt samarbete genom MalmöLundregionen och den gemensamma strukturplanen 
men i övrigt saknas beröringspunkter med utvecklingen i Höörs kommun.

Vid beredningen har kommunarkitekten konsulterats.

Beslutsmotivering
Planen saknar praktiska beröringspunkter med utvecklingen i Höörs kommun. Det saknas 
därför skäl för Höörs kommun att yttra sig över planen.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseTrelleborgÖP170818.docx
2. Följebrev.ÖP2028.pdf
3. Trelleborgs översiktsplan som finns på www.trelleborg.se/op2028
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kansli

Till Kommunstyrelsen

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 

Dnr KSF 2017/12

Månad: juni

Delegat Ärende Dnr

Kommundirektör 
Michael Andersson

Utseende av arkivombud för kanslienheten KSF 2017/81

Kommundirektör 
Michael Andersson

Utseende av arkivombud för personalenheten KSF 2017/81

Kommundirektör 
Michael Andersson

Utseende av arkivombud för ekonomienheten KSF 2017/81

Kommundirektör 
Michael Andersson

Utseende av arkivombud för räddningstjänsten KSF 2017/81

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



  Delegationsbeslut avseende inköp 2017-05-22 – 2017-07-20

Anmäles till KS 2017-07-21
       

Delegat      Ärende                Beslut Datum
Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 

upphandling av Möbler
2017-05-22

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av Biblioteksmedia

2017-05-22

Linda Andersson Återkallning av 
tilldelningsbeslut

Återkallning av tilldelningsbeslut i 
upphandling av möbler

2017-06-12

Linda Andersson Avtal Avtal Möbler område D - kontorsstolar 2017-06-16

Linda Andersson Tilldelningsbeslut Beslut att anta leverantör i 
upphandling av möbler

2017-06-19

Linda Andersson Förlängning Beslut om förlängning av avtal för 
Livsmedelsgrossist

2017-06-19

Michael 
Andersson

Fullmakt Rättegångsfullmakt avseende gemensam 
upphandling av Möbler

2017-07-11

Michael 
Andersson

Fullmakt Rättegångsfullmakt avseende gemensam 
upphandling av Möbler

2017-07-20

Michael 
Andersson

Fullmakt Rättegångsfullmakt avseende gemensam 
upphandling av Möbler

2017-07-20





























REDOVISNING 

Datum Diarienummer Sida
2017-08-22 KSF 2017/9

KSF 2017/331
1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
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Anmälan av Kommunstyrelsens ordförande/Kommundirektörens 
delegeringsbeslut till Kommunstyrelsen
Dnr:  KSF 2017/9 + KSF 2017/
Månad: augusti 2017

Delegat
Kommunkansli

Ärende/typ av beslut Dnr

Michael Andersson/Stefan 
Lissmark

Ge tjänsteman fullmakt att företräda KSO 
eller kommundirektör i Boverkets e-tjänst 
för statligt stöd och bidrag

KSF 2017/347



2
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/12

§ 296 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Roberth Fribergs delegeringsbeslut för perioden 2017-05-18-2017-08-
10, KSF 2017/11

Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden  2017-06-17-2017-08-10, 
KSF 2017/10

Redovisning av Lars Nilsson delegeringsbeslut för perioden 2017-05-18-2017-08-11, KSF 
2017/13

Redovisning av Petra Geistrands delegeringsbeslut för perioden  2017-06-17-2017-08-11, 
KSF 2017/182

Redovisning av Gunilla Dencker Skog delegeringsbeslut för perioden (inga beslut 
anmälda), KSF 2017/38

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut för perioden (Redovisning av 
delegeringsbeslut_kommundirektör.docx),  

KSF 2017/9

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut för perioden 2017-05-22-2017-07-
20, KSF 2017/9

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut för perioden (DOC170721.pdf), 
KSF 2017/9

Redovisning av kommunstyrelsens ordförande delegeringsbeslut,  KSF 2017/331 (KSO 
och kommundirektör i kombination)

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut, KSF 2017/9 (kommundirektör och 
KSO  i kombination)
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Anmälan av delegeringsbeslut_kommundirektör.docx
2. Delegeringsbeslut 2017-05-18--2017-06-16.pdf (Petra Geistrand)
 
 
_____
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VA-GIS NÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr VA-GIS 2017/309

§ 57 Mål för VA/GIS-nämnden år 2018-2020

Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar,

att godkänna föreslagna mål för perioden 2018-2020,

att Mittskåne Vattens delmål för 2018 redovisas i december 2017 samt

att skicka ärendet till kommunstyrelserna i Höör och Hörby kommuner.

Ärendebeskrivning
Förslagen till mål för VA/GIS-nämndens avgiftsfinansierade verksamhet innebär endast 
mindre justeringar av tidigare års mål. Sättet som målen följs upp har dock gjorts tydligare 
och är mer tydligt kopplade till nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Exempel med nämndens mål och Mittskåne Vattens delmål.
_____
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Antaget av VA-GIS nämnden 2017-05-30 § 57

Mål för VA/GIS-nämnden år 2018-2020

Förslagen till mål för VA/GIS-nämndens avgiftsfinansierade verksamhet innebär endast 
mindre justeringar av tidigare års mål. Sättet som målen följs upp har dock gjorts tydligare 
och är mer tydligt kopplade till nämndens verksamhetsområde.

Fullmäktiges mål 
(Höör/Hörby) Nämndsmål Uppföljning
God livsmiljö och 
boende för alla 
/Medborgare

Långsiktigt hållbar 
drift och 
slamhantering. 

Min 4 proaktiva  
uppströmsaktiviteter /år.

Effektiv övervakning av 
anläggningar.

Förnyelsetakt av 
ledningsnätet >0,7% 
årligen.

Långsiktig investeringsplan 
för ledningsnätet.

Innovativa och 
ansvarsfulla/ 
Utveckling

Ökad kundnöjdhet. Årlig enkätundersökning.

”Smart” vattenmätning.
 /Hållbar utveckling 
och klimathänsyn

Minskad 
energianvändning 

Användningen ska minska 
med minst 5 % jmf. med 
snitt för 5 föregående år.

Minskad användning 
av fossilt bränsle 

Användningen ska minska 
med minst 5 % jmf. med 
snitt för 5 föregående år.

VA/GIS-nämnden beslutar

Mittskåne Vatten: Box 50 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se • www.mittskanevatten.se
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Fullmäktiges mål 
(Höör/Hörby) Nämndsmål Uppföljning
Tillgängliga och 
proffesionella/ 
Medarbetare

Säkerställd 
kompetensnivå.

Uppföljning av antalet 
kompetensutvecklings-
dagar per medarbetare 

Medarbetarnas 
uppfattar oss som en 
attraktiv arbetsgivare.

Årlig arbetsmiljö- och 
hälsoanalys.

Korttidsfrånvaro redovisas 
3 gånger årligen.
Andel personal delaktig i 
månatlig friskvårds-
/trivselaktivitet.

Långsiktigt hållbar 
ekonomi/ God 
ekonomisk 
hushållning

Långsiktig planering 
av investeringar och 
driftskostnader.

Långsiktig investeringsplan 
för anläggningar.

Ekonomi i balans. Årlig revidering av VA-taxa 
för Hörby och Höörs 
kommun. 
Beredskapskostnad ska 
minska med 10% jämfört 
med året före.
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2017-06-09 211-2475-17

Postadress Besöksadress  E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2  halland@lansstyrelsen.se    010 – 224 30 00

Samtliga kommuner i landet

Ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 

Bilagda handlingar från SSRS Sjöräddningen översänds för yttrande i enlighet 
med 18 § kameraövervakningslagen (2013:460). 

Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 20 juni 2017.

Vänligen ange diarienummer 211-2475-17 vid yttrande och sänd yttrande till 
halland@lansstyrelsen.se

Cecilia Håkansson 

Bilaga
Ansökan om kameraövervakning jämte komplettering

mailto:halland@lansstyrelsen.se


From:                                 Christer Engleus
Sent:                                  5 Apr 2017 11:09:47 +0200
To:                                      N-RB-Expediering
Cc:                                      Håkansson Cecilia;Bärwald Robert
Subject:                             RE: Begäran 2017-04-04 Dnr 211-2475-17
Importance:                     High

Vänner,
 
Komplettering enligt begäran:
 
Önskan om kameratillstånd avser Svenska farvatten där sjöräddningen verkar.
Drönaren kommer att tillverkas i flera exemplar och användas på flera av sjöräddningens båtar med 
början andra kvartalet 2017.
Så, om det är möjligt är svenskt farvatten det ideala området.
 
Om Länsstyrelsen i Halland endast kan fatta beslut om regionalt område önskar vi farvatten som 
omfattas av Länsstyrelsen i Halmstad – Dvs Hallands kuststräckning och farvatten inkl vattenndrag där 
olyckor kan ske och sjöräddningen kan involveras.
 
Vi har icke för avsikt att ta bilder som gör intrång på den personliga integriteten, privat eller offentlig 
mark. Drönaren skall endast användas för livräddande syfte för att söka efter försvunna människor och 
barn. Materialet kommer att sparas för debriefing- och metodutvecklingssyfte och kommer inte att 
publiceras offentligt.
 
Är denna komplettering tillfyllest?
 
Ber återigen om mycket skyndsamt handläggning då drönaren skall vara en del av den stora 
samordningsövningen för räddningsstyrkor den 22 april som sker i närområdet av Halmstad
 
Övriga tillstånd och försäkringar är tecknade och kan bifogas om så önskas. Även dialog för rutin pågår 
med LFV och flygledningen i Halmstad.
 
 
 
 
Vänligen / Kind regards
C Engleus
0708703400
www.chriscross.org
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From: N-RB-Expediering [mailto:expediering.halland@lansstyrelsen.se] 
Sent: den 4 april 2017 13:33
To: christer@informationskollegiet.se
Subject: Begäran 2017-04-04 Dnr 211-2475-17

 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Länsstyrelsen i Hallands län 
REGISTRATOR, ARKIV- OCH DIARIEFUNKTION 
Telefon växel: 010- 224 30  00 | 
Postadress: 301 86 Halmstad 
Besök oss gärna på: www.lansstyrelsen.se/halland
 
För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

          Använd e-postadress halland@lansstyrelsen.se 
          Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. 
          Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

 
För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan 
får du enkelt genom att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
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From:                                 Bärwald Robert
Sent:                                  28 Mar 2017 12:28:00 +0200
To:                                      Länsstyrelsen i Hallands län
Subject:                             VB: Drönare för Sjöräddning
Attachments:                   Drönare - ansökningsblankett LST.pdf

Hej, 
 
Troligen ett nytt ärende. 
 
OBS! Ska fördelas till den handläggare som står i tur att ha ett kameraärende.   
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Robert Bärwald 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Länsstyrelsen i Hallands län 
ROBERT BÄRWALD | Länsjurist 
Telefon direkt: 010 – 224 32 21
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad 
Besök oss gärna på: www.lansstyrelsen.se/halland 
 
För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

          Använd e-postadress halland@lansstyrelsen.se 
          Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss. 
          Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

 
För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan 
får du enkelt genom att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.

 
Från: Christer Engleus [mailto:christer@informationskollegiet.se] 
Skickat: den 28 mars 2017 12:23
Till: Bärwald Robert <Robert.Barwald@lansstyrelsen.se>
Ämne: Drönare för Sjöräddning

 
Bäste Robert
 
Bifogar vår ansökan för Sjöräddningen.
Behöver Du ngt ytterligare?
 
Visst gäller tillståndet för Sverige – dvs för fler sjöräddningsstationer?
 
Den 22 april skall drönaren ingå i en stor övning med Sjöräddningen och flera andra instanser.
Tacksam om vi kan ha tillstånd klart till dess
 
 
Vänligen / Kind regards
C Engleus
0708703400
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www.chriscross.org
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Krösanod Nässjö

Nässjö station är en viktig knutpunkt på Södra 
stambanan.I vår rapport om utvecklingsmöjligheter på 
Nässjö station visar vi bland annat på möjligheterna att 
effektivisera stationen. Samtidigt öppnar stationen upp 
för närmare kontakt med centrum i Nässjö 

läs rapporten här 
_________________________________________

En viktig upprustning av Södra 
stambanan är igång!

Trafikverket byter spår mellan 
Vislanda(Alvesta) och
Ballingslöv(Hässleholm). Det är 70 km nytt 
spår som kommer på plats. Det har orsakat 
trafikstörningar men skall vara klart den 27 
juni. En satsning på ca 400 mkr på Sveriges 
viktigaste mest utnyttjade järnväg.
Nu återstår att kontaktledningen också borde 
bytas, inte bara på sträckan Lund -Hässleholm som genomförs nu.

se bilder här 

___________________________________

Remissyttrande Åtgärdsvalsstudie Linköping—Borås och 
Jönköping-Malmö.

läs vårt yttrande här
 __________________________________

mer information finns på vår nya hemsida stambanan.com 

Nr 5 2017

Södra stambanan
Krösanod Nässjö

Maj 2017

http://stambanan.com/wp-content/uploads/2017/05/Nassjo_Krosanod_16sid.pdf
http://stambanan.com/en-viktig-upprustning-av-sodra-stambanan-ar-igang/
http://stambanan.com/remissvar-atgardsvalsstudie-linkoping-boras-och-jonkoping-malmo-juni-2017/
http://stambanan.com


 
Inbjudan att delta i förslagsinfordran COMM/STO/ED/2018-2020

URVAL AV PARTER SOM KAN FUNGERA SOM
EUROPA DIREKT-INFORMATIONSKONTOR I SVERIGE (2018-2020)

Europeiska kommissionens representation i Sverige har publicerat en förslagsinfordran i 
syfte att välja ut parter som ska driva Europa direkt-informationskontor (EDIC). 
Utvalda sökande beviljas ett verksamhetsbidrag och tekniskt bistånd för att utföra en rad 
kommunikationsrelaterade uppgifter.
Syftet med denna förslagsinfordran är att skapa ett nätverk av Europa direkt-kontor som 
ska förmedla information och främja diskussion om EU-frågor som är relevanta för 
allmänheten på lokal och regional nivå samt samarbeta med andra informationsnätverk och 
kontaktpunkter på EU-nivå eller lokal nivå. 
Sammanlagt belopp som har anslagits till Sverige för 2018 är 500 000 euro, förutsatt att 
budgetmyndigheten godkänner budgeten. Europeiska kommissionens representation i 
Sverige förväntas finansiera 18 förslag.
Sökande bör noggrant läsa igenom och följa de regler och kravspecifikationer som anges i 
handlingar som gäller denna förslagsinfordran och finns på webbplatsen:
http://ec.europa.eu/sweden/edic-call_sv 
Europa direkt-kontorens uppdrag
Europa direkt-kontoren bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida 
information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå. 
Europa direkt-kontorens verksamhet syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom 
att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete. 
Kontoren kompletterar och stöder det kommunikationsarbete som utförs av Europeiska 
kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Sverige samt 
av övriga EU-institutioner och EU-organ på lokal och/eller regional nivå. 
Europa direkt-kontorens främsta uppgift är att förmedla grundläggande information om 
EU och EU-politik som är av direkt intresse för allmänheten, i synnerhet individer med ett 
allmänt informationsbehov.
Kontoren anordnar evenemang och använder olika kommunikationsverktyg för att nå 
allmänheten på lokal och regional nivå, antingen direkt eller genom relevanta 
informationsförmedlare och intressenter. 
Europa direkt-kontoren samverkar med lokala och/eller regionala medier och rapporterar 
om allmänhetens synpunkter och reaktioner på EU-frågor. 
Verksamhetsbidraget 
Europeiska kommissionens representation i Sverige tecknar ett treårigt ramavtal om 
partnerskap med de utvalda parterna. Som utvald part får du varje år ett 
verksamhetsbidrag som betalas ut som ett engångsbelopp på mellan 25 200 och 27 720 
euro per år och per kontor.
Engångsbeloppet beräknas täcka i genomsnitt hälften av kostnaderna för kontorens 
informationsverksamhet. Detta innebär att du måste se till att du har tillräcklig finansiering 
från andra källor för att uppfylla de krav som ställs på kontoret när det gäller personal, 
verksamhet och lokaler.

http://ec.europa.eu/sweden/edic-call_sv


Utöver bidraget kommer Europeiska kommissionen att erbjuda kontoren utbildning, 
material, tillgång till Europa direkts intranät eller motsvarande och möjligheter till 
nätverkssamarbete.
Bidragsberättigade sökande
Följande sökande är bidragsberättigade:
– Offentliga organ.
– Privata organ med uppdrag att utföra tjänster i allmänhetens intresse. 
Fysiska personer och vinstdrivande organ kan inte söka.
Vi kan bara beakta ansökningar från juridiska personer som är etablerade i ett EU-land.
Sista ansökningsdag: 8 september 2017

Bakgrund
Det aktuella nätverket av Europa direkt-informationskontor består av över 500 kontor 
spridda över samtliga EU-länder varav 16 i Sverige. Det nuvarande nätverkets 
verksamhetsperiod löper ut i december 2017. Nätverket har haft två tidigare 
verksamhetsperioder (2005–2008 och 2009–2012). Genom att offentliggöra en fjärde 
verksamhetsperiod för nätverket för åren 2018–2020 fortsätter Europeiska kommissionen 
och Europaparlamentet att stödja enheter som informerar om EU.
Mer information
http://ec.europa.eu/sweden/services/contact-points_sv 
http://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sv 
http://ec.europa.eu/sweden/edic-call_sv
Kontakt
E-postadress: COMM-REP-STO-GRANTS@ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/sweden/services/contact-points_sv
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sv
https://ec.europa.eu/sweden/edic-call_sv
mailto:COMM-REP-STO-GRANTS@ec.europa.eu
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI    
    
 

 

 
Kommundirektörens nyhetsbrev 
 
 
Hej 
 
Jag vill i detta nyhetsbrev berätta om två frågor som berör en långsiktig hållbar ekonomi. 
Självklart vill jag också önska er en trevlig sommar. 
 
Kommunens ekonomiska förutsättningar 
Kommunens ledande politiker sitter just nu i förhandlingar om budgeten för 2018.  Höörs 
kommun har en tid framför sig där medborgarnas behov av stöd och service är högre än 
det ekonomiska utrymmet. Jag har därför fått i uppdrag av våra politiker att se över hur 
organisationen och dess rutiner kan effektiviseras och det ekonomiska utrymmet kan öka. 
Ett alternativ ska vara att ge förslag på hur bemanningen kan minska med cirka 1 %. 
Uppdraget är formulerat så att vi ska bedöma konsekvenserna av att minska vår 
organisation med 15 årsarbetare, exempelvis genom att samverka mer eller att inte 
tillsätta tjänster vid föräldraledighet eller pensionsavgångar. Alla verksamhetsområden 
berörs men i uppdraget ingår att så långt möjligt skydda verksamheter som riktar sig till 
unga, äldre eller utsatta från kostnadsbesparingar.  
 
Jag arbetar med uppdraget tillsammans med kommunens ledningsgrupp och kommer 
överlämna ett förslag till kommunstyrelsen tillsammans med konsekvensbeskrivningar 
under sensommaren/hösten. 
 
Själva budgeten hanteras av kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige i 
november.  
 
Fossilbränslefri kommun 
Höörs kommun intensifierar sitt arbete med att bli fossilbränslefri. Åsa Abrahamsson, 
miljöstrateg, och Göran Axberg, trafikplanerare, arbetar med detta.  Frågor de ser över är 
klimatväxling och tankställe för fordonsgas i Höörs kommun. Arbetet delfinansieras genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne. 
 
Självklart har vi alla medarbetare ett ansvar att bidra. Enkla sätt som du kan bidra med är: 

• Gå, cykla eller åk kollektiv till arbetsmöten. Jojokort finns i receptionen eller på din 
sektor 

• Ha skypemöten. Kommunen har businessskype 
• Använd bilpoolsbil om du behöver bil för tjänsteresor 

 

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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KOMMUNLEDNINGSKANSLI    
    
 

 
 
 
 
 
Höör klättrar i rankingen Sveriges bästa miljökommun 
Skickar med en glad nyhet som jag precis fick från Åsa. 
 
”Alldeles nyss släpptes resultatet för rankingen Sveriges bästa miljökommun. I år hamnar 
Höörs kommun på 103:e plats vilket är 64 placeringar bättre än 2016.  
 
Rankingen genomfördes för nionde året i rad av tidningen Aktuell Hållbarhet (tidigare 
Miljöaktuellt). Resultatet grundas dels på en enkät som Aktuell hållbarhet genomför själva, 
dels på resultat från undersökningar gjorda av bland annat Boverket och Naturvårdsverket.  
 
De områden som undersökts är bland annat kemikalier, transporter, avfall och återvinning, 
upphandling, kapitalförvaltning och naturvård. 
 
Nu kan vi ge oss själva en klapp på axeln och tillåta oss att stanna upp och reflektera över 
att det viktiga arbete vi gör ger resultat! Idag blev det extra synligt och förhoppningsvis 
ger det oss lite extra kraft och vilja att fortsätta. Vi kan också gratulera Helsingborgs 
kommun som i år toppar rankingen och Lunds kommun som hamnade på fjärde plats!” 
 
Läs gärna mer om rankingen på http://kommunrankning.miljobarometern.se/ 
 
 
 
Trevlig sommar 
Jag hoppas ni får en vacker sommar. Besök gärna någon av våra vandringsleder som 
rustades upp förra året. Kolla gärna också på kultur- och fritids sidor och de trevliga 
sommaraktiviteter de anordnar. 
 
Michael Andersson 
Kommundirektör 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/


PROTOKOLLSUTDRAG
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2017-05-08 1 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2017/156

§ 82 Informationspunkt: Nya krav på utbildning 
gällande digital kompentens

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Ställa sig bakom sektorsledningens förslag till upplägg för fortbildning enligt nya 
förordningen om digital kompetens i läroplanen (Lgr11), och

2. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen för att beakta kostnaden som uppstår till följd 
av de nya kraven på digital kompetens i fortsatta budgetarbetet och efterföljande 
budgetprocess.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstrateg Christel Jansson och IKT-pedagog Björn Wassholm informerar om nya 
kraven gällande utbildning i digital kompetens. 

Christel Jansson och Björn Wassholm förklarar att läroplanen uppdaterats avseende 
digital kompetens som påverkar både lärare och elever. Nyskrivningen i läroplanen är 
uppdelad i 6 punkter och ställer högre krav på undervisning samt kunskapskrav. Bland 
annat stipulerar läroplanen krav på programmering, källkritik, använda digitala verktyg, 
problemlösa digitalt, omsätta idé till handling på ett kreativt sätt. Ändringarna ska 
tillämpas i undervisningen senast den 1 juli år 2018.  I maj 2017 publicerar Skolverket 
allmänna råd som tydliggör kunskapskraven.

Björn Wassholm informerar om att ordet digital numera återkommer 116 gånger i 
läroplanen till skillnad från tidigare läroplan där begreppet återfanns 50 gånger i planen. 
Björn Wassholm informerar att han och Christel Jansson föregående vecka deltagit i 
utbildning gällande den nya läroplanen. Vid utbildningstillfället framkom det att Skolverket 
kommer att anordna en kurs om 16 timmar som Skolverket rekommenderar att alla lärare 
tar del av. Björn Wassholm informerar om att Skolverket  även kommer att lansera 
material med anledning av de nya kunskapskraven i läroplanen. Christel Jansson 
poängterar att Barn- och utbildningssektorn inte kan vänta material från Skolverket utan 
det är viktigt att arbeta själv med kraven.

Christel Jansson förklarar att för inkorporera de nya kunskapskraven i undervisningen 
behövs ett etablerat nätverk, tydlig ledning och fortbildning för lärarna. Christel Jansson 
förklarar att Barn- och utbildningssektorn har planerat in fortbildning av lärarna under 
uppstarten i augusti 2017. Christel Jansson förklarar att Barn- och utbildningssektorn 
hoppas att etablera ett samarbete med andra närliggande kommuner.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar kunskapskravet gällande programmering. Björn Wassholm 
förklarar att kunskapskravet avseende programmering är oklart. Björn Wassholm 



PROTOKOLLSUTDRAG
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

förtydligar att kunskapskravet troligen kommer vara generellt formulerat för att 
förhindra att kravet föråldras snabbt. Ledamöterna påtalar att det är viktigt att 
undervisningen inte sker på en sådan nivå att kunskapen inte blir överspelad. Christel 
Jansson betonar att det viktiga är det bakomliggande tänket för programmeringen är det 
viktigaste innebärande utveckling av förståeden för datalogiskt tänkande.

Ledamöterna frågar om Skolvekrets utbildningsdagar. Christel Jansson förklarar 
att utbildningen sker digitalt och återfinns på Skolverkets lärportal.

Ledamöterna frågar om de nya kraven på utbildning gällande digital kompetens är förenat 
med ett statsbidrag. Christel Jansson förklarar att det idag inte är kopplat till något 
statsbidrag.

Ledamöterna diskuterar vikten av att digitala verktyg interagerar med undervisningen och 
elevens lärande. 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger att förslag till beslut från arbetsutskottet.

Ordföranden ställer proposition och finner bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU 
§69).doc
2. Tjänsteskrivelse ang. nya krav på digital kompetens.docx
_____



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-21 BUN 2015/56 1 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Utbildning

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till upplägg för fortbildning 
enligt nya förordningen om digital kompetens i läroplanen (Lgr11)

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en ny förordning i Lgr11 som innebär att det behövs stora 
fortbildningsinsatser för skolledare och personal för att stärka elevernas digitala 
kompetens. Utifrån det har vi nu arbetat fram en plan för att möta de nya kraven på bästa 
sätt.

Beslutsunderlag
Mars 2017 kom en ny förordning om ändring i läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet. Det är en förordning som börjar gälla den 1 juli 2018 och som innebär 
att undervisningen ska stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers, 
lärares, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Sammanfattningsvis 
avser ändringarna:

 att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, 
framförallt i teknik- och matematikämnena. 

 att stärka elevernas källkritiska förmåga 

 att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt 
sätt med användning av digital teknik 

 att arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

 att använda och förstå digitala system och tjänster 

 att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Eftersom detta är ett tvingande lagkrav och att delar av detta inte ingått i lärarnas 
utbildning ser vi att stora fortbildningsinsatser behövs. På Skolverket arbetar man för att 
ta fram lärmoduler. Vår erfarenhet och forskningen säger att för att lyckas bäst bör 
fortbildning vara upplagt som kollegialt lärande, lett av samtalsledare och med input av 
forskning. Lärare måste få möjligheter att lära sig det nya tillsammans, pröva med 
kollegor och sedan elever, därefter gemensamt utvärdera med kollegor i sin lärgrupp. Vi 

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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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

beräknar att detta delvis ryms inom ramen för de pågående lärgrupperna men också att 
det behövs mer tid och även extern föreläsarhjälp. Nu planerar vi en gemensam satsning 
med andra mindre kommuner i Skåne, där Höör med sin stora kompetens i form av IKT-
pedagoger tar på ledartröjan. 

Plan för genomförande:

Stöd för processerna

 IKT-pedagoger och utvecklingsstrateg som planerar och håller i 
fortbildningsinsatserna

 Nätverksbildande i kommuner i Skåne

 Förstelärare/lärgruppsledare som håller i de kollegiala träffarna

 Lärportal från Skolverket och andra digitala lärresurser

 Externa föreläsare (kostnader delas mellan deltagande kommuner)

Skolledare 

 Återkommande 
workshop/lärtillfällen kring vad 
digital kompetens innebär och 
planering av arbetet på de olika 
skolorna

Lärare och annan personal

 3 halvdagar med 
föreläsning/workshop i augusti 
2017 som följs upp med 2-4 
träffar/termin för alla lärare

 Arbete i lärgrupper och på befintlig 
fortbildningstid på skolorna (kan 
också ske stadie- eller ämnesvis 
över skolgränserna)
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2017
Sammanträdesprotokoll nr 3

___________________________________________________________________________
Samordningsförbundet MittSkånes (Eslöv- Höör- Hörby) styrelsemöte 2017-06-14. Mötet 
hölls på kommunhuset i Höör klockan 13.30- 15.30.
  
Närvarande: Krister Göransson, Bengt Hedlund, Hans Frank, Lars-Göran Wiberg, Pia Carlson, 
Anders Magnhagen, Anna Palm och Janet Winslott. 

Förhinder: Sara Jacobsson, Tobias Moberg, Anna Bjärelund, Lena Wöhlecke och Ingrid 
Lennervall. 

§ 19. Ordförande Krister Göransson öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna. 

§ 20. Dagordningen godkändes.

§ 21. Styrelsen valde Pia Carlson och Hans Frank som justerare. Datum för justering av 
protokollet sker efter överenskommelse.

§ 22. Föregående mötesprotokoll har delgivits samtliga styrelseledamöter 2017-05-29 per
e-post och lades därför till handlingarna. 

§ 23. Treårsplan för 2018, 2019 och 2020 redovisades. Efter genomgång beslutades att en 
omskrivning skulle göras under rubriken ”Personer som hamnar mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen”. 
I övrigt godkändes treårsplanen (bifogas protokollet) som kommer att ligga till grund för den 
kommande Verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutade att föreslagen medelstilldelning för 2018 från Nationella rådet på 
2 523 000 kr är tillräcklig. Förbundschefen skickar in uppgifter tillsammans med 
verksamhetsplan för 2018 senast den 31 augusti till Försäkringskassan.

§ 24. Tertialbokslut för januari till och med april godkändes av styrelsen. 
Förbundschefen har tillsammans med PwC renodlat vissa rubriker i budgeten för 
innevarande år för att lättare följa kontoplanen. Styrelsen godkände justeringen. 
Justerad budget 2017 bifogas protokollet.
 
§ 25. Ett PM med ingångna avtal från januari och fram till och med 14 juni 2017 godkändes av 
styrelsen. Bifogas protokollet. 
b) Styrelsen beslutade också att alla avtal härefter ska godkännas av styrelsen. Med varje godkänt 
avtal ska det finnas en motivering. 

http://www.finsammittskane.se/
mailto:janet@finsammittskane.se


__________________________________________________________________________________
Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby  Organisationsnummer: 222000–2915
Södergatan 29, 241 30 Eslöv, mobil 072-700 48 38           Bankgiro: 747–6286
Hemsida: www.finsammittskane.se                     E-post: janet@finsammittskane.se 
                                          
                                                                                                                                                2017-09-05 09:23

c) Vid avtal inom respektive insats (Samverkan för bättre hälsa, Oden och Öppna Spår) där specifika 
villkor och kompetens efterfrågas för våra prioriterade målgrupper, kan en särskild leverantör 
tillfrågas och slutas avtalas med.   

d) Vid övriga avtal kan flera leverantörer tillfrågas. 

§ 26. Ordförande informerade om
 att vi fått godkänt på vår ansökan från MUCF inför 2018, gällande fortsatt arbete med 

insats Freja som är för unga tjejer och mammor. Bidraget är på 500 000 kr och täcker 
en heltidstjänst som arbetar med uppdraget.

 Ordförandes möte den 31 augusti i NNS arbetsgrupp är flyttad från Göteborg till 
Stockholm.

 Vid föregående styrelsemöte tog ordförande upp att en publikation av alla 
förbundets rapporter bör göras under hösten. Dessa samlade rapporter ska med ett 
lärandeperspektiv kunna användas i utbildningssyfte och som en historisk 
tillbakablick för nya styrelseledamöter i nästa mandatperiod.
Förslaget är att forskarna Peter Håkansson och Margareta Rämgård som följt 
insatserna under många år, skriver en inledning och slutord. Publicering i Malmö 
högskolas bokserie MAPIUS med utgåva i 200 ex. Omfång på boken blir ca 250 sidor 
och omslag i färg med mjuka pärmar till en kostnad av 150 000 kronor. 

Styrelsen tog ett principiellt beslut för att undvika tidsnöd, att Malmö högskola ska arbeta 
fram en bok. Det formella beslutet i ärendet tar styrelsen vid nästa styrelsemöte 2017-09-27. 

Vice ordförande informerade om att socialchefen i Höör har fått nytt arbete och en 
tillförordnad chef går in från och med september.

§ 27. a) Information om verksamheten under perioden 27 april till 14 juni bifogas protokollet

b) Styrelsen beslutade att satsa på It-guider med start direkt under sommaren. It-guider är 
en aktivitet under insatsen Öppna Spår och kommer att pågå i 14 månader till en kostnad av 
400 200 kronor.
IT-guide bedriver verksamhet med ungdomar som lär seniorer och andra målgrupper IT-
kunskap. Konceptet har tagits fram och utvecklats under en sexårsperiod i samarbete med 
ett tiotal kommuner. I verksamheten ingår ungdomar i åldern 16–19 år som i huvudsak 
rekryteras från Språkintroduktionsprogram på gymnasiet och som får en anställning hos IT-
guide. 
Huvudsyftet med verksamheten är integration och ökad delaktighet av nysvenska ungdomar 
i samhälle och arbetsliv, samtidigt ökar det seniorers delaktighet på Internet. Fördelen är att 
öka den digital delaktighet, samt skapar mångkulturella mötesplatser.

http://www.finsammittskane.se/
mailto:janet@finsammittskane.se
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§ 28. Inga nya frågor 

§ 29. Ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar!
Nästa styrelsesammanträde är den 27 september kl. 13.30 - 15.30 på Backagården i Höör. 

Eslöv 2017–06–28

_________________________ _________________________
Krister Göransson Janet Winslott
Ordförande Förbundschef

_________________________ _________________________
Hans Frank Pia Carlson
Justerare Justerare

http://www.finsammittskane.se/
mailto:janet@finsammittskane.se
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunstyrelsen

Minnesanteckningar vid samverkansmöte 
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör 
och Hörby

Närvaro: Susanne Asserfors, Anna Palm, Stefan Lissmark, Christer Olsson, Susanne 
Meijer, Eva Lindholm (09:00-09:45, punkt 1-3), Magnus Lennartson, Stefan Borg, Fredrik 
Hanell, Lars-Olof Andersson, Michael Andersson, Johan Eriksson, Mikael Daxberg, 
Gunilla D. Skog, Camilla Lindhe, Helena Sjöholm, Peter Wollin (pkt 4)

När: torsdagen den 10 augusti 2017 kl. 09:00-11:30

Var: Konferenslokal Mejerigatan 4, Höör

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötes minnesanteckningar

Anteckningarna läggs till handlingarna.
3. Presentation av enkätutvärdering av pågående samarbeten

Helena Sjöholm redogör för den enkät om samverkan som innan sommaren 
skickats ut till kommunfullmäktigeledamöter och chefer i Höör och Hörbys 
kommuner. Se underlag ”Resultat enkät om samverkan Hörby Höör juni 2017.pdf”
Anna Palm önskar att samverkansområde inom infrastruktur ska kompletteras 
med ridvägar.
Informationen läggs till handlingarna.

4. Turism, utvärdering och utveckling
Peter Wollin föredrar rapporten om hur MittSkåne Turism har utvecklats. Se 
underlag för utvärderingen: ” Utvärdering av effekter och måluppfyllelse för 
MittSkåne 170628.docx”, ” Utvärderingsrapport Destination MittSkåne 
170508.docx” som sammanfattas/utvärderas i ”Tjänsteskrivelse utvärderingen 
2017 Höör.docx”.
Susanne Meijer önskar att det görs än mer tydligt vad kommunen finansierar och 
vad näringslivet ska finansiera. Peter Wollin ska ta med det så att det blir 
tydligare när rapporten presenteras för kommunfullmäktige.

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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Kommunstyrelsen

Susanne Asserfors önskar att det blir tydligare hur stor andel som kommunen står 
för och hur den kan minskas. Hur säkerställs att företagarföreningen är öppen för 
alla företagare så att gruppen inte blir för liten?
Stefan Lissmark vill att den årliga utvärderingen gås igenom vid ett samlat möte 
mellan ksau i Höör, Hörby och Eslöv.

5. Organisation för samverkan, Räddningstjänst. Alternativ presenteras som även 
berör samverkan i ett vidare perspektiv. Helena Sjöholm redovisar för gjord 
analys utifrån följande dokument ” 2 Förutsättningar för samverkan.pdf”, ” 3 
Samverkansnämnd.pdf”, ” 4 Samverkan Räddningstjänst.pdf”.
Lars-Olof Andersson uppger att det är mycket viktigt att syftet redovisas tydligt i 
det kommande analysarbetet; ekonomi, kompetens och god service till 
medborgarna. Det ska vara tydligt för medarbetare och medborgare varför vi ökar 
samverkan. Anna Palm tydliggör att räddningstjänstens beredskapskrav ökas. 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ställer allt större krav på att 
kommunerna ska verka för att medborgarnas krisberedskap höjs.
Johan Eriksson uppger att det finns en fungerande organisation men att 
administration och ledning bör förtydligas.
KSAU Höör/Hörby beslutar:
1. En tjänstemannagrupp ska bildas för att ta fram ett strategidokument för hur 
samverkan mellan kommunerna kan förstärkas och vilka områden som ska 
prioriteras 2018-2019. Dokumentet ska även innehålla regler för hur 
samverkansforumet (ksau Höör/Hörby) ska arbeta på ett strukturerat sätt och hur 
processtöd kan utformas för att stödja samverkansforumet och chefer i de båda 
kommunerna. Kommundirektörerna ska utse vilka som ska ingå i 
tjänstemannagruppen och vilka som ska utgöra processtöd.
2. Kommundirektörerna uppdras att utse en grupp som, med 
verksamhetsutvecklarens analys som utgångspunkt, ska göra en analys av vilken 
politisk samverkansform Räddningstjänstens verksamhet mår bäst i. Analysen 
ska göras förutsättningslöst.
3. Gruppen ska lämna ett förslag till politisk samverkansform och uppdaterad tids- 
och aktivitetsplan senast till nästa möte.
4. Det är inte möjligt att fatta ett generellt beslut om införande av en 
samverkansnämnd. Varje samverkansområde måste analyseras individuellt.

6. Gemensam överförmyndarorganisation. Gunilla D Skog presenterar förslag till 
tidsplan och budget för 2018.
KSAU Höör/Hörby beslutar:
Tidsplanen och budget för 2018 godkänns.

7. Folkhälsoarbete, nulägesstatus i respektive kommun; Idag finns det inga resurser 
för att arbeta med dessa frågor i Höör, i Hörby finns vissa resurser men denna 
organisation är i ett uppstartsskede. Det kan finnas med som ett framtida 
samarbetsområde.
Informationen läggs till handlingarna.

8. Lokalförsörjning. Försörjningsplaner från båda kommunerna ska stämmas av 
tillsammans. Samverkan kan vara möjlig för byggnationer vid gränsområden men 
frågan behöver diskuteras ytterligare i organisationerna.
Informationen läggs till handlingarna.
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9. Samordnad varudistribution. Eslöv ligger framme i denna fråga.
KSAU Höör/Hörby beslutar:
Kommundirektörerna uppdras att ta kontakt med Eslöv och undersöka 
förutsättningarna för samverkan. Kommundirektörerna ska kontrollera 
länsstyrelsens deadlines. Återrapportering ska ske under hösten.

10. Övriga frågor.
11. Nästa möte i Hörby den 9 oktober kl 08:30-11:00.

Vid anteckningarna

Gunilla D Skog
Kanslichef
Höörs kommun
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Ej slutbehandlade motioner från 2017 (samt även 2015—2016) som lämnats in till  Kommunfullmäktige

Rubrik på motion Parti/ledamot 
som lämnat in 
motionen

Datum för 
inlämnande

Dnr Anmälan till 
KF

Beslut i KF 
samt om när 
motion lämnas 
till KS

Anmälan till 
KS au

Remissinstanser Remissvar 
inlämnas

Behandlas i KS 
och KF

Beslut

Motion: Åtgärder för ökat 
flyktingmottagande i Höör

Maria Oscarsson 
och Olle Krabbe 
(V)

2015-04-27 KSF 
2015/183

2015-04-29 Behandlas
Till KS

2015-05-25 remiss till Kommundirektör OBS! mer än 1 år
2017-06-07
Avslag
Till KF 2017-06-21

KF 2017-06-21

Motion; avseende förslag till 
Ansvarskontrakt – elev-
förälder-skola

Kristdemo-
kraterna

2015-10-21 KSF 
2015/432

2015-10-28 Behandlas
Till KS

2015-11-23
2017-06-19
Motionen 
avskrivs

Remiss till BUN – inget datum 
för remissvar

OBS! mer än 1 år
Till KS 2017-08-14

Motion; ang 
försöksverksamhet med 6 
tim arbetsdag i Höör

Socialdemo-
kraterna

2015-10-27 KSF 
2015/436

2015-11-25 Behandlas
Till KS

2015-12-14

2017-06-19

Remiss till Personalchef-
/kommundirektör i samråd med 
sektorerna utreda. Remiss till 
SOC och BUN.
Remissvar från BUN 2016-12-19 
- avslag

OBS! mer än 1 år
Till KS 2017-08-14

Motion, tillsättning av en 
arbetsgrupp med uppgift att 
lägga förslag till åt-gärder 
för förbättrade arbetsvillkor 
inom de mer utsatta 
personalområdena i 
kommunen

Arne Gustavsson 
(C)

2016-01-27 KSF 
2016/41

2017-02-17 Behandlas
Till KS

2017-02-29

2017-06-19

Remiss till Kommundirektör 
och personal för att föreslå 
arbetsgrupp som ska tillsättas 
av KF – Personalchef har 
remitterat till BUN 2016-11-09 – 
Remissvar från BUN 2016-12-19 
– avslag
Exp till personalchef

OBS! mer än 1 år
Till KS 2017-08-14

Rubrik på motion Parti/ledamot 
som lämnat in 
motionen

Datum för 
inlämnande 

Dnr Anmälan till 
KF

Beslut i KF 
samt om när 
motion lämnas 
till KS

Anmälan till 
KS au

Remissinstanser Remissvar 
inlämnas

Behandlas i KS 
och KF

Beslut

Motion; att göra 
konsekvensanalys efter 
bottagande av 
demensteamet och därefter 

Kristdemokratern
a, Erik 
Mårtensson

2016-02-16 KSF 
2016/83

2016-02-17 Behandlas
Till KS

2016-02-29
2017-06-19

Remiss till socialnämnden
Svar under året

OBS! mer än 1 år
Till KS 2017-08-14
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Sammanträdesdatum Sida
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SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/922

§ 127 Bygga nytt särskilt boende

Beslut
Socialnämnden meddelar Kommunstyrelsen att nämnden finner att alternativ 1 är det 
bästa alternativet utifrån uppdraget att samordna och samlokalisera särskilt boende, 
förskola och tillagningskök och att det är nämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens behov av särskilt boendeplatser är större än antalet i egen regi. Beslutad 
insats efter ansökan, utredning, bedömning och beslut är att det ska verkställas inom 3 
månader. Med anledning av demografin, förändring i lagstiftning samt större 
sjukvårdsinsatser som kan göras i hemmet finns incitament att utöka antalet särskilt 
boendeplatser i Höör.

Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) bifaller arbetsutskottets förslag att föreslå alternativ 1.

Beslutsunderlag
Skrivelse om alternativa verkansformer med bilagor 1-3
 
_____
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SOCIAL SEKTOR
Avdelning

Bygga, förvalta och drifta Särskilt boende.

Beslut
Att Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att alternativ 1 är det bästa alternativet utifrån 
uppdraget att samordna och samlokalisera särskilt boende, förskola och tillagningskök.
Bakgrund
Socialnämndens behov av särskilt boendeplatser är större än antalet i egen regi. Beslutad insats 
efter ansökan, utredning, bedömning och beslut är att det ska verkställas inom 3 månader.
Bilaga 1 Nuläge av köp av plats
Bilaga 2 Lokalförsörjning – SN inom ÄO och OF
Bilaga 3 Nytt Björken 2

Idag köper Socialnämnden drygt ett 30 tal platser och med anledning av demografin, förändring i 
lagstiftning samt större sjukvårdsinsatser som kan göras i hemmet anser Socialnämnden att antalet 
särskilt boendeplatser behöver ut ökas. Personer som beviljas särskilt boende har stort behov av 
sjukvårds- och hemtjänstinsatser. Dock är det som så att överstiger antalet besök och/eller antalet 
timmar fler än 6 besök alternativt 4 timmars insats är en plats på särskilt boende billigare och det är 
svårt med personkontinuiteten som mät årligen och synliggörs i Öppna jämförelser.

Kostnad per plats egen regi
Enhet Kos tnad (kr) Plats er Kos tnad/ plats  (kr)

Skogsgläntan 1 5  3 01  1 1 8 26 5 88 5 05

Björken 23  25 5  224 3 2 7 26 7 26

Oasen 6 1 89 43 5 1 0 61 8 943

Björklövet 6 1 1 2 5 1 0 1 0 61 1  25 1

Åtorp korttiden 9 7 46 1 63 1 0 97 4 61 6

Kostnad per plats externa placeringar

 Kostnad/dygn (kr) Årskostnad/placering (kr)

Lägst pris 1 925 702 625

Högst pris 2 670 974 550

Medel 2 269 828 185

Investeringsbidraget för nybyggnation är återinfört till bostäder till äldre såsom särskilt boende. 
(Boverkets information om statligt stöd till bostäder för äldre personer. Förordningen 2016:848)

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

1. Samarbetsavtal med Riksbyggen – Bildas en förening, Höörs kommun blir en del i 
styrelsen, driftar verksamheterna i egen regi. Riksbyggen bygger och förvaltar.

Skatterättsliga fördelar!
Föreningen blockhyr ut till Höörs kommun.
Vi debiterar medborgaren för hyra, omsorg och kost.
Direkta kostnader exkl. hyra uppräknat till 60 lgh. 41 400 tkr
(Inklusive dygnet runt personal, 0,74 personaltäthet inkl. enhetschef/HSL, köp av  kost från  
BUN)
Hyra (Riksbyggens kalkyl uppräknat från 40 till 60 lgh). Hänsyn är tagit till 
momskompensation (10 000 )6400 tkr
Summa ( 51 400) 47 800 tkr
Dvs ( 857) 800 tkr/plats

(2347) 2200 kr/dygn

Tidsplan, uppdrag och inriktning är att samordna dels byggandet av Förskola, särskilt boende med 
tillagnings kök samt Skola med en sporthall men även samordningsvinster.

Fördelar med samlokalisering av flera verksamheter
En gemensam infrastruktur är billigare än att anlägga två på olika ställen. En rad 
samordningsvinster uppkommer för både anläggnings- som driftsdelen.
Ett kök med tillagning av 1000 portioner är billigare att bygga, drifta och bemanna än två med tex 
500 portioner vardera. 
Grovt fördelen av att bygga ett stort kök kontra 2.
Behovet
Parkeringar kan användas gemensamt för skola, förskola, boende och föreningslivets aktiviteter
Miljöhantering (renhållning/sopor) sker gemensamt samlat
Klimatpåverkan mindre till följd av färre transporter av måltider och färre leverensställen
Anläggning och skötsel av uteytor för verksamheterna gemensamt ger färre transporter
Matsal kan utgöra samlingssal för flera verksamheter (inkl sammanträdeslokal för 
kommunfullmäktige)
Personalutrymmen, administrationslokaler, samtals- och mötesrum kan samutnyttjas
Skola, Förskola och fritidshem samt idrotts- och föreningslivet samutnyttjar en ny sporthall

2. Entreprenör bygger på egen tomt och förvaltar med ett ramavtal att Höörs 
kommun driftar ett särskilt boende i egen regi.

Intressenter finns; 
Curahill, lokal entreprenör mfl.

Upphandling ramavtal
Fördel; 
Byggnation och inflyttning kan ske snabbt då det finns tomt och plan!
Nackdel; 
Tomten klarar ett särskilt boende och möjligen ett tillagningskök.
Inga samordningsvinster med andra verksamheter, se punkt 1 .



DOKUMENTTYP
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SOCIAL SEKTOR
Avdelning

Finns inte mark till förskola.

Direkta kostnader blir detsamma enligt ovan då vi själva driftar!  41 400 tkr.
Blockhyra ?

3. Entreprenör som vill bygga, förvalta samt drifta på ramavtal ett särskilt boende

Intressenter finns;

Försunda, Humana, Norlandia, Mitsemhus, Victoria Park/Midrock, Hemsö
2000(Omvårdnad)+500(lån mm)+300 kr( hyresuttag/plats och dygn

Upphandling ramavtal

Fördel; 
Byggnation och inflyttning kan ske relativt snabbt!

Nackdel
Inga samordningsvinster med andra verksamheter, se under punkt 1.
Troligen inget tillagningskök på plats därmed minimerar vi inte nuvarande risk med enbart 
ett till lagningskök i kommunen.
Tappar flexibilitet vid förändrad verksamhet

Monica Dahl

Socialchef
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