
 

Lund- Hässleholm/Sveriges 
viktigaste höghastighetsetapp 

ny sammanfattning läs här 

____________________________________________

stambanan.com på Trafikforum i Linköping 

Pontus Lindberg 
träffar 
Sverigeförhandlarna 

_____________________________________________ 

Nästa medlemsmöte är den 31 mars 2017 i Alvesta kl. 10-12 
Välkomna! 

Nr 1 januari 2017 

ESLÖV

HÖÖR

OSBY

ÄLMHULT

TRELLEBORG

Höghastighetsbana på 
delen Lund C - Hässleholm C

Stegvis utbyggnad av Södra stambanan

Januari 2014

Lund-Hässleholm 
Sveriges viktigaste 

höghastighetsetapp

http://www.stambanan.com/images/16jan2017/NY_4sidA4_PRINT.pdf
http://stambanan.com




























































Koncernkontoret 
Avdelningen för regional utveckling 

MINNESANTECKNINGAR  

 Datum 2017-01-12 

 
1 (3) 

 

  

  

 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: J A Hedlunds väg 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 
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Dialogmöte framtida infrastruktursatsningar 

Den 12 januari 2016 kl. 9.00–12.00 

 

1. Välkomna, Mätta Ivarsson & Pontus Lindberg, Region Skåne 
Mätta Ivarsson och Pontus Lindberg hälsar välkommen till dagen, kul att så många 

har möjlighet att delta. Anmälda till dagen är 31 kommuner av 33. Regeringen har 

initierat nästa planeringsomgång 2018-2029. Flera stora satsningar kommer att 

krävas för att möta Skånes utmaningar och behov, som behöver drivas i såväl 

nationell som regional transportinfrastrukturplan. Det finns ett stort behov av att 

samla Skåne kring vilka stråk och objekt som behöver drivas i kommande 

planeringsomgång. Skånebilden och Sverigeförhandlingen är en central del i 

kommande prioriteringar men där fler satsningar krävs för att möta Skånes behov. 

Våra behov är större än vad det finns utrymme till i kommande plan, vi kommer 

behöva flera planeringsomgångar för att säkerställa investeringar. Vi behöver 

planera tillsammans på nationell, regional och kommunal nivå för ett hållbart 

trafikslagsövergripande transportsystem med människan i centrum, där 

infrastruktursatsningar är ett verktyg för att uppnå en god regional utveckling. 

2. Information om nuläget och fortsatt process, Therese Andersson och Emelie 

Petersson, Region Skåne 
Inriktningsplaneringen visar de stora dragen och inriktningen för den kommande 

planen. Infrastrukturproposition presenterades i oktober och var mer generell i sitt 

innehåll. Propositionen innehöll bland annat satsningar på vidmakthållande 

(underhåll), särskilt på järnväg, men även ökningar på nyinvesteringar. En ny 

höghastighetsjärnväg ska vara en del av investeringarna, men utan fastställt 

slutdatum. Gränsöverskridande internationell infrastrukturplanering ska 

genomföras, framkom det under riksdagsdebatten i september. Direktiv och 

uppdrag väntas i februari. Remissförslag för nationell plan och länsplan lämnas 

preliminärt i juni, beslut april 2018. Se bifogad PPT för mer info om tidsplan m.m. 

3. Inspel från de fyra hörnen.  
a) Ronny Sandberg, Familjen Helsingborg/KSO Åstorp. Ronny presenterade 

Familjen Helsingborgs prioriteringar som tar sin utgångspunkt i Skånebilden och 

deras beslutade infrastruktur- och kollektivtrafikstrategi. Prioriterade objekt: 

Behåller de objekt från nuvarande RTI/NTI som ännu inte är åtgärdade. 

Västkustbanan (dubbelspår), Söderåsbanan m.fl. Nya objekt: bl.a. Fast förbindelse 

Helsingborg-Helsingör, Västkustbanan, Skånebanan (dubbelspår Helsingborg-

Hässleholm). Väg 21, 109, 108, cykelvägnät (prioriterade stråk). 
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b) Kent Mårtensson Sydöstra Skåne/KSO Ystad. Målet är att människor ska 

känna tillit till systemet och att pendling m.m. fungerar. Prioriterade objekt utifrån 

deras positionspapper infrastruktur: Genomför objekt i nuvarande planer. Nya 

objekt: Ystadbanan och Österlenbanan (kapacitets- och hastighetshöjande 

åtgärder), underhåll, E65 och på sikt Simrishamnsbanan. Väg 13, väg 11, väg 19, 

Dragongatan, Ystadhamn, cykel, regional superbuss. 

c) Pierre Månsson, Skåne Nordost/KSO Kristianstad. Ökad pålitlighet i det 

befintliga systemet. Genomförande av befintlig plan som fyrspår Malmö-Lund, 

E22, Regionalt superbusskoncept m.fl. Prioriteringar enligt Skånebilden; 4-spår 

Lund-Hässleholm, Skånebanan (dubbelspår Hässleholm- Kristianstad), 

Västkustbanan. 

d) Katrin Stjernfeldt Jammeh & Anders Almgren, MalmöLundregionen/KSO 

Malmö/Lund. Har utgått från beslutad strukturplan för MalmöLundregionen. 

Prioriteringar: Höghastighetsbana (södra stambanan, Byggstart Skåne), 

Kapacitetsförstärkningar för Öresundsbron, Malmöpendeln (Lommabanan), 

kapacitetsförstärkning på Västkustbanan, Ystadbanan, Trelleborgsbanan, 

superbusskoncept väg 11 och Malmö-Näset, Trafiksäkerhet, tillgänglighet, 

satsningar på ombyggnad E6, E22, E65, spårväg Malmö och Lund, persontrafik på 

kontinentalbanan, metro Malmö-Köpenhamn, flygplatserna Malmö och 

Köpenhamn, tillgänglighet Trelleborgs hamn.  

4. Dialog om Skånes prioriteringar och fortsatt process.  

Finansiering: Medfinansiering av kommunerna är en känslig fråga då mindre 

kommuner inte har samma ekonomiska möjligheter som de större. Förskottering 

kan vara en dålig affär. EU-finansiering är ett alternativ som behöver diskuteras 

mer, kräver dock bättre mobilisering från näringsdepartement och Trafikverket.  

Samfinansiering av underhåll är ett sätt att öka regionalt inflytande, det kan 

emellertid vara problematiskt då kommunerna/region tar på sig för mycket. Högre 

krav bör ställas på nationell nivå för att skapa en bättre framförhållning och 

prioritera helhetslösningar underhåll. Det är viktigt att hålla isär vad som är 

kommunalt, regionalt och nationellt ansvar vad gäller finansiering.  

Gods: Godstrafikens belastning på infrastrukturen behöver kartläggas, lyftas fram 

och beaktas för att ge en helhetsbild. Region Skåne behöver ta ett större ansvar i 

frågan. Godstrafiken ska också ses som positivt bidragande till arbetstillfällen, inte 

bara som orsak till flaskhalsar. Region Skåne tittar just nu på tillgängligheten till 

våra hamnar, ett samarbete med Ystad och Trelleborg som kommer att ta fart under 

2017.  

Skånskt agerande: Vad gäller påverkansinsatser behöver fokus ligga på gemensamt 

arbete och samverkan, vi ska hitta en överenskommelse. Viktigt att ingången är 

leverans till Sverige, inte till Skåne, samt att visa hur vår infrastruktur är viktig för 

hela Sveriges export och import. De fyra hörnen kan förstärka varandra. Vad gäller 

4-spår så har vi en stor möjlighet att få in den delen om vi trycker på gemensamt. 

Det objektet konkurrerar med satsningar vid Göteborg och Jönköping.  

Utrymme: I dialogen lyftes frågan kring hur mycket utrymme till nya objekt det 

kan finnas. Utrymmet är litet, då de som ligger i plan i vissa fall blivit dyrare och 
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därmed äter upp utrymmet för nyinvesteringar. Gäller så väl regional- som 

nationell plan.  

Kollektivtrafik: Satsningar på kollektivtrafiken är fortsatt en viktig del av den 

skånska infrastrukturplaneringen. Ett robust system, främst gällande järnvägstrafik 

men även bilburen trafik, behöver komma på plats. Synpunkter om den nya 

kollektivtrafiktaxan lyftes. Taxan upplevs problematisk för vissa kommuner som 

har drabbats av stora höjningar.  

Cykel: Tydligare miljö- och klimatfokus behövs i diskussionen kring 

infrastrukturprioriteringar. Cykelåtgärder viktiga även i en regional kontext, 

positivt att flera av hörnen tar upp detta. Det bör tas upp i nationell plan då många 

stråk som ska länkas samman går på nationellt nät. Arbetspendling och cykel är en 

aspekt som bör lyftas av flera skäl. Hela resan-perspektivet är viktigt och bör lyftas 

fram. Trafiksäkerhetsarbetet behöver fördjupas.  

Gränsöverskridande infrastruktur: Det internationella perspektivet behöver också 

förstärkas på nationell nivå. Vi behöver fortsätta att lyfta Skånes placering i ett 

europeiskt perspektiv. Vi behöver allierade som pratar för vår sak. Skåne behöver 

också stärka sin position kopplat till TEN-T–korridoren ScanMed, och påverka för 

att få flaskhalsen mellan Malmö och Hässleholm identifieras och får erkännande på 

EU-nivå. 

Övrigt: Hur ska man fullfölja de politiskt antagna målen? Den diskussionen bör ske 

och lyftas i högre grad.  

 

Dialogen fortsätter den 5 april, 9-12 i Malmö. Dessförinnan förs samtal med 

de fyra hörnen, RUN presidium planerar att komma på olika möten under 

februari-mars.  

 



Framtida infrastruktursatsningar

i Skåne 2018-2029

Välkomna!



Agenda

• Välkomna, Mätta Ivarsson och Pontus Lindberg 

• Information om nuläget och fortsatt process, Therese Andersson 

och Emelie Petersson 

• Inspel från kommunerna avseende prioriteringar, genom 

samarbetena Familjen Helsingborg, Skåne Nordost, Sydöstra Skåne 

och MalmöLundregionen 

• Dialog om Skånes prioriteringar



Infrastrukturplanering

Genomförande
Nästa 

planeringsomgång

Gällande plan 2014-2025

Ny planperiod 2018-2029

Nästa planperiod 2022-2033



Innehåller 3 faser

• Inriktningsplanering 

– Infrastrukturproposition, Trafikverkets inriktningsunderlag m.m.

• Åtgärdsplanering

– Startar efter infrastrukturpropositionen och efter Direktivet från 

regeringen att starta arbetet med Nationell och Regional 

transportplan. 

• Genomförande

– Genomförande av åtgärder i antagna planer, sker i samverkan 

med Trafikverket som genomför åtgärderna.



Infrastrukturproposition

Förslag ny plan 2018-

2029

Nuvarande plan 2014-

2025

Utveckling av transportsystemet 333,5 277

Vidmakthållande av statliga järnvägar 125 85

Vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring 

och rekonstruktion av vägar samt till statlig medfinansiering av 

enskilda vägar

164 153

Ekonomisk ram för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen 

m.m. 2018-2029
622,5 515

Ramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de 

delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatter eller vägavgifter

52 52

Investering i framtiden- innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft 

och hållbar utveckling (2016/17:21)



Infrastruktursatsningar i Skåne

• Uppdrag från regeringen att upprätta en länsplan/regional 

infrastrukturplan. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak 

det statliga vägnätet i Skåne.

• Parallellt upprättas nationell plan för främst investeringar på 

järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Stamvägnätet utgörs i 

Skåne av Europavägarna. Cykel på nationell väg och drift och 

underhåll.

• Nationell och regional plan visar den sammanlagda bilden av 

infrastruktursatsningar i Skåne

Region Skåne upprättar den 

regionala transportinfrastrukturplanen
Trafikverket upprättar förslag till 

nationell plan som regeringen fastställer



Övergripande tidplan 

2017 20182016

Infrastrukturproposition

inriktning och ekonomiska ramar

Riksdagsbeslut
om proposition

Direktiv/Uppdrag

Nationell plan och 

länsplaner

Sverigeförhandlingens

slutbetänkande

Remissammanställning

Nationell plan och 

länsplaner

Förslag till 

nationell plan och 

länsplaner

REMISS

Regeringen fastställer 

nationell plan samt 

ekonomiska ramar 

för länsplanerna

Regionfullmäktige 

fastställer RTI-plan

Förhandling

S+MP

Samtal

Regering+ allians?



Process 2017
• Debatt riksdagen 12/12, beslut proposition 14/12

• Direktiv XX/1?

• RUN 29/5 beslut utskick remiss till 1/9?

• Svara på remiss av nationell plan, antingen RUN 25/8 eller 22/9 

• RTI till regeringen i december behandlas på RUN 4/12 

• Fastställas i RUN, RS och RF i maj-juni 2018

• Trafikverket hearing 7/2

• Medfinansiering/Samfinansiering 15/3

• Politiskt möte 12 januari 2017, info om nuläget och fortsatt process

• Politiskt möte 5 april 2017, återkoppling utkast

• Arbetsgruppsmöten 4-hörn varannan vecka under våren 2017

• Kontinuerlig avstämning med Trafikverket

• Planeringssamverkan mars



RTI-plan 2014-2025

Samfinansiering nationell plan 615 14%

Riktade åtgärder 986 23%

- Trafiksäkerhet

- Trafiklugnade åtgärder på genomfarter

- Regionala cykelvägar 

- Kollektivtrafik

Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur 685 18%

- Bidrag kollektivtrafik

- Bidrag trafiksäkerhet & miljö

Övrigt 100 2%

- Investeringsåtgärder enskilda vägar

- Mobility management-åtgärder

- Driftbidrag till flygplatser

- Åtgärdsvalsstudier/utredningar

Regionala objekt 1856 41%

Summa 4292



RTI 2014-2025
Kvar i nuvarande plan;

Samfinansiering järnväg

• Söderåsbanan

• Lommabanan

• Västkustbanan Ängelholm- Maria

• Mötesspår Skånebanan 

• Trimningspaket järnväg

Regionala objekt

• 19 Bjärlöv- Broby

• 913 Bjärred-Flädie

• 13 Förbi Assmåsa

• 108 Staffanstorp-Lund

• 11 Sjöbo (Anklam)-Tomelilla

• 23 Ekeröd-Sandåkra

• 23 Ö Höör/Höör-Hörby

• 100 Höllviken-Vellinge

• 108 genom Svedala

• 1137 Löddeköpinge-Kävlinge

Objekt som är klara innan ny plan;

• Ystadbanan, mötesspår

• Marieholmsbanan

• E22 Rolfberga-Fogdarp

• 108 Holmeja-Klågerup

• Vägsystem Trelleborgsbanan

• 19 Förbi Stora Herrestad

• 1741 Inre kustvägen

• 11 Veberöd- Sjöbo

• 101 förbi Käglinge

• 21 Vanneberga-Önnestad

• E6.02 Flädie - Lund



RTI-plan 2014-2025
Riktade åtgärder (statligt vägnät);
Är tex till Trafiksäkerhet så som sidoområden för harmonisering av hastigheter, säkring 

av 40 km/h på genomfartsvägar i tätorter, säkrare vänstersvängskörfält, 

motorcykelanpassade sidoräcken. Regionala cykelvägar, där prioriteringen sker i 

cykelvägsplanen. Kollektivtrafik där Regionalt superbusskoncept och tillgänglighets 

anpassningar av hållplatser är stora delar.  

Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur; 
I potten Bidrag kollektivtrafik som Skånetrafiken handhar ingår bland annat Regionalt 

superbusskoncept, framkomlighet i städerna, hållplatser och terminaler samt 

tillgänglighetsanspassning av busshållplatser. I potten Bidrag trafiksäkerhet & miljö 

som Trafikverket är ansvarig för ingår åtgärder som trafiksäkerhet- och bulleråtgärder, 
cykelvägar på kommunaltvägnät. Miljö

Övrigt

- Investeringsåtgärder enskilda vägar

- Mobility management-åtgärder

- Driftbidrag till flygplatser

- Åtgärdsvalsstudier/utredningar

Marknadsanpassning 



Infrastruktur i Skåne



Inspel från respektive hörn 



Vad ska vi satsa på i RTI 2018-2029??

• Behoven är större än budgetutrymmet, hur kan vi skapa samsyn kring 

prioriteringar för Skåne?

• Ni har nu hört era olika inspel, vad är era reflektioner?

• Hur ser ni på fördelningen mellan olika delar i RTI?

• Agerande angående sam- och medfinansiering?

• Underlag för prioriteringar; analyser, mål, stråktänk – hur ska vi 

resonera?

• Hur ska vi arbeta framöver för att det ska vara en god dialog och 

transparent process? 



TACK!

Ses den 5 april



BROMÖLLA • HÄSSLEHOLM • HÖRBY • KRISTIANSTAD • OSBY • ÖSTRA GÖINGE



• Generellt - ökad pålitlighet i 

järnvägstrafiken

• Genomförande av objekt och åtgärder 

som ligger i gällande planer, nationell 

och regional

• Skånebilden



Genomförande av gällande planer, däribland

 Södra stambanan, 4-spår Malmö-Lund

 E22, utbyggnad till motorvägsstandard genom Skåne

– Sätaröd - Vä

– Fjälkinge - Gualöv

 Trimningsåtgärder på järnvägarna

 Hässleholm C, ökad kapacitet

 Superbuss-konceptet



Skånebilden

 Skånebanan - med dubbelspår Kristianstad-Hässleholm

 Ny stambana för HHT/fyra spår Lund-Hässleholm

 Västkustbanan dubbelspår Maria - Helsingborg



Åtgärder som bidrar till 
ökad tillgänglighet och en 
fortsatt positiv utveckling



Sydöstra Skåne

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Vi är många som vill förbättra 
infrastrukturen i Sydöstra Skåne!

15 429 st som pendlar ut

 Simrishamn – 2535

 Sjöbo - 4 890

 Tomelilla – 2885

 Ystad - 5119

10 171 st som pendlar in

 Simrishamn – 1722

 Sjöbo – 2069

 Tomelilla – 2006

 Ystad - 4374

Befolkning: Totalt 79 696 stycken  



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Vi kan bli fler i Sydöstra Skåne –
Men behöver en pålitlig infrastruktur

När Skånes befolkning ökar,  ökar behovet av bostäder… 

Vi har tillgänglig
bostadsmark!



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Objekt i nuvarande regional plan, som 
ska flyttas över till nästa plan 

 Ystadbanan, samfinansiering

 Trimningsåtgärder Österlenbanan

 Rv 13 förbi Assmåsa

 Rv 11 Sjöbo-(Anklam)-Tomelilla

 Trafiksäkerhetsåtgärder Rv 19 Ystad-Herrestad 
(1+1) samt cykelvägar



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Objekt till nationell plan 
som SÖSK vill ha in i kommande plan

• Ystadbanan hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder för att 
möjliggöra ökad trafikering och snabbtåg 
till Malmö

• Österlenbanan hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder för att 
möjliggöra halvtimmestrafik

• Ystad- och Österlenbanan tillräckliga 
underhållsåtgärder och ökad robusthet 

• E65 motorväg i hela sin sträckning. 
Dragongatan i Ystad upprustning för säker 
väg till och från Ystads hamn till E65.

• Stråket Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-
Malmö. På sikt utbyggnad av 
Simrishamnsbanan.



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Objekt i regional plan 
som SÖSK vill ha in i kommande plan

• Stråk Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Malmö/Lund 
- 2+1 väg Tomelilla-Gärsnäs och Gärsnäs-
Simrishamn med intilliggande cykelväg (separerad)

• Stråk Ystad-Tomelilla-Kristianstad-Markaryd
- 2+1-väg Ystad-Tomelilla-Kristianstad med 
intilliggande cykelväg

• Stråk Ystad-Sjöbo-Hörby-Höör
- 2+1-väg Ystad-Sjöbo-Hörby med intilliggande 
cykelväg 

• Stråk Ystad-Malmö (E65)
- Dragongatan i Ystad upprustning för säker väg till 
och från Ystads hamn (nationell/regional plan). 

• Ystad Hamn  
- Förbättrad tillgänglighet till och från hamnen.

• Cykelledsstråk
- Sydostleden/Sydkustleden Brösarp-Kivik-
Simrishamn-Trelleborg  



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Regionalt Superbusskoncept

Simrishamn-Tomelilla-
Sjöbo-Lund

Sjöbo-Malmö

Ystad-Tomelilla-
Kristianstad

Simrishamn-
Kristianstad



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Sydöstra Skåne – En go bit av Skåne 



Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne!

Tack för ordet!



MalmöLundregionen - fakta

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan 
Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.  

‒ Halva Skånes befolkning på 20 % av ytan

‒ 64 % av påbörjade bostäder i Skåne

‒ 1,6 milj. arbetstillfällen inom 60 minuters pendling

‒ 72 000 inpendlare till Malmö och Lund

‒ Uppåt 75 000 studenter vid 4 högre lärosäten

Statistik företrädelsevis från 2014



Verktyg för att gemensamt stärka en positiv utveckling 
och bemöta utmaningar

Målbild att MalmöLundregionen år 2035 är motorn 
mitt i Nordeuropa; en hållbar och sammankopplad 
storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö

Det uppnår vi genom gemensamma strategier, t.ex.
‒ Stärk tillgängligheten till andra storstadsområden
‒ Utveckla med utgångspunkt i starka 

kollektivtrafikstråk
‒ Planera för variation och mångfald på bostads- och 

arbetsmarknaden
‒ Stärk och utveckla lokala och unika miljöer som gör 

regionen attraktiv

MalmöLundregionens strukturplan



MalmöLundregionens strukturplan

Strukturplanekartan 
anger inriktning med 
2035 som målbild

Strategierna kopplas till 
kartan. T.ex. tillskrivs 
tätorter/städer i starka 
kollektivtrafikstråk 
särskild potential.

Hamnar, flygplatser och 
stationer visar 
tillsammans med 
kommunikationsstråk 
hur de viktigaste 
funktionerna 
samagerar



I Strukturplanen anges även 
behov fram till 2035 för viktiga 
kommunikationsstråk och 
infrastrukturobjekt 

Behoven är indelade i sex stråk 
samt ett tematiskt avsnitt om 
godstrafik

I stråken ingår både olika 
transportslag och trafikslag

Stråkbeskrivningarna med sina 
objekt är MalmöLundregionens 
första övergripande inspel till 
nationell och regional plan.

Strukturplanen & kommunikationsstråk



Järnväg

‒ Satsningar behövs på Höghastighetsjärnväg och Södra stambanan: för att stärka den 

internationella, nationella och regionala trafiken

‒ Kapacitetsförstärkningar vid landförbindelserna till Öresundsbron

‒ Lommabanan/Malmöpendeln: införa persontrafik med god turtäthet 

‒ Ystadbanan: dubbelspår till Svedala 

‒ Västkustbanan: kapacitetsförstärka för stärkt koppling mot Göteborg och Oslo

‒ Trelleborgsbanan: kapacitetsförstärka

Europavägar
För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra tillgängligheten på 
väg E6, E22 och E65 behövs satsningar på  kollektivtrafiken samt ombyggnader.

Omledning av den tunga vägtrafiken i Trelleborg samverkar med en stärkt 
Trelleborgsbana och utvecklar Trelleborg och dess hamnfunktion.

MalmöLundregionen – prioriteringar
Ett första övergripande inspel



Superbuss behövs, MalmöLundregionen pekar särskilt ut följande två sträckor:
‒ Superbuss Malmö-Näset
‒ Superbuss väg 11 (Malmö & Lund, Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo) 

I båda fallen på sikt utveckla superbusslinjen till spårburet

Kapacitetsstark kollektivtrafik behövs i MalmöLundregionens största tätorter:
‒ Spårväg Lund C – Brunnshög 
‒ Spårväg i Malmö
‒ Persontrafik på kontinentalbanan i Malmö 
‒ Metro Malmö-Köpenhamn stärker kopplingen med Köpenhamn och frigör 

kapacitet på Öresundsbron

Flygplatser
‒ Kollektivtrafikförsörjningen till/från Malmö Airport behöver utvecklas
‒ Investeringar i Copenhagen Airport och ökad tillgänglighet nödvändigt

MalmöLundregionen – prioriteringar
Ett första övergripande inspel



























































Från: Andersson, Michael
Skickat: den 6 februari 2017 12:01
Till: - Alla Användare - Höörs kommun -
Ämne: Kommundirektörens nyhetsbrev februari 2017

Hej

Hur gick 2016?
För någon vecka sedan publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultaten för
kommunens kvalitet i korthet. Där granskas kommunens resultat utifrån 39 olika
kvalitetsmått och jämförs med andra kommuner. Jämfört med 2015 har Höörs kommun
förbättrat sig i hälften av måtten. Resultat som utmärker sig är:

ü Skolresultaten: jämfört med andra kommuner har fler Höörs elever godkända betyg i
6:an, bättre resultat på nationella proven och fler har behörighet till gymnasiet.

ü Väntetiden på förskoleplats förkortades med 1 vecka
ü Vardagskvaliteten på äldreboendena har blivit bättre
ü Bättre bemötande: 15 plats av ca 250 kommuner
ü Bättre svar på medborgarnas frågor

Resultatet för bemötande och svar på frågor bygger på en undersökning SKL gör. I de
kontakter SKL hade med kommunen upplevdes medarbetarna som tillmötesgående,
trevliga och hjälpsamma. Vitsordet blev ett gott bemötande i samtliga fall och ett mycket
gott bemötande i 45 % av kontakterna. Vi svarar också snabbare på de frågor som
ställdes. En förbättring med 50 %. Höörs kommuns resultat är bland de bästa i landet.
Etablering av medborgarcenter, ändrade e-postrutiner och bemötandeprojekt är
förklaringar till det goda resultatet.

Vad prioritera 2017 och framåt?
Kommunens resultat för 2016 hanterades på chefs- och arbetsledarträffen som var förra
veckan. För att ha en ännu bättre verksamhet landade cheferna i ett antal prioriteringar:

· Investeringar i syfte att ta fram en strategi för att växa

· Integration
· Bemötande, delaktighet och information och kommunikation

Resultaten och prioriteringarna utgör ett av beslutsunderlagen för de förtroendevaldas
hantering av mål, resultat och framtid på ett seminarium den 16 februari.

Brand på Holma Förskola
I fredags förra veckan brann det på Holma Förskola. Branden berodde troligen på ett elfel
i fastigheten. Branden självslocknade och inga barn eller vuxna kom till skada. Däremot
förstördes byggnaden av rök och brandskador. Denna krissituation hanterades på ett
mycket bra sätt genom ett gott samspel mellan Barn och utbildning, Räddningstjänst vår
fastighetsavdelning och Höörs Fastighets AB. Under återställelsetiden är Holmas
förskolebarn välkomna till Munkarps förskola och Ekbackens nattis.

Önskar er det bästa.

Michael Andersson
Kommundirektör



PS missa inte Dinosauriemorgon på Höörs bibbla den 8:e februari eller Ragazze String
Quartet på Kulturhuset Anders den 12:e februari.

Med vänlig hälsning

Michael Andersson
Kommundirektör

Höörs kommun
Tel: 0413-281 60 - Vxl: 0413-280 00
michael.andersson@hoor.se
www.hoor.se

http://www.hoor.se
mailto:michael.andersson@hoor.se
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Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Daniel Johannesson 
010-224 14 01 

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning 
Norra Fogdarödsvägen 8 
243 93 HÖÖR 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax  Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 010-224 11 10  102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 02 

 

  
 

Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 
 

Beslut 
Länsstyrelsen förenar det tillstånd som Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & 
utbildning, 742000-2045, beviljats genom Förvaltningsrätten i Malmös dom 2016-
12-22 i mål nr 11500-16 med följande villkor. 
 
Villkor: 

1. Ändamålet med övervakningen ska vara att förebygga brott. 
2. Övervakning med bildinspelning får bedrivas mellan klockan 18:00-07:00.  
3. Tillståndet medger inte avlyssning eller inspelning av ljud. 
4. Kameran ska vara fast monterad och försedd med manuellt inställbar optik 2,8-

12 mm.  
5. Kameran ska vara placerad på den plats och ha det upptagningsområde som 

anges på den ritning som är fogad till tillståndet.  
Kamera 1 ska vara monterad på husfasad 3,3 meter över mark och övervaka 
parkeringsplats samt infart till denna.  

6. Bevarat material från övervakningsutrustningen får sparas under högst två 
månader. 

7. Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på 
något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver 
övervakningen om inte detta framgår av förhållandena på platsen. 

 
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö, se sista sidan.  
 

Redogörelse för ärendet och skäl för beslutet 
Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning ansökte 2016-07-01, dnr 211-
20174-2016, om tillstånd att få använda tre kameror för övervakning av 
parkeringsplats, infart till parkeringsplatsen samt föreningens växthus. Länsstyrelsen 
avslog ansökan 2016-10-19. Med delvis bifall till överklagandet beviljade 
Förvaltningsrätten i Malmö, i dom 2016-12-22 i mål nr 11500-16, föreningen 
tillstånd till kameraövervakning för kamera 1. Tillståndet gäller övervakning mellan 
kl. 18.00 och 07.00 och innefattar bildinspelning med lagring av bild. 
Förvaltningsrätten framförde att det ankommer på Länsstyrelsen att i den mån det 
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krävs närmare ange villkoren för kameraövervakningen. Mot bakgrund av ovan 
meddelar Länsstyrelsen villkor om hur övervakningen får bedrivas. 
 
 
Caroline Sigesgård  
Länsassessor  

Daniel Johannesson  
Förvaltningshandläggare  

 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 

 
 
 
 
Kopia till: 
Datainspektionen , datainspektionen@datainspektionen.se  
Höörs kommun, kommun@hoor.se  
Skyddsombud, Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning 
 

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
mailto:kommun@hoor.se
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Hur man överklagar  
Beslut om tillstånd till kameraövervakning får överklagas av sökanden, 
Datainspektionen, den kommun där övervakningen ska ske och, om 
kameraövervakningen avser en arbetsplats, av en organisation som företräder de 
anställda på arbetsplatsen. 
 
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Malmö. Överklagandet ska dock 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. Av överklagandet ska framgå 
vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer), hur ni vill att beslutet ska ändras 
och varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge även namn, adress och 
telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning 
bör ni bifoga detta. 
 
 
 

mailto:skane@lansstyrelse.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Utses att justera Anna Palm (M) Paragrafer 46 - 71

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-03-01, kl. 16.00

Sekreterare
Gunilla Dencker Skog

Ordförande
Stefan Lissmark (S)

Justerande
Anna Palm (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-02-27

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-02 Datum då anslaget tas ned 2017-03-24

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Mejeriet 4
Måndagen den 27 februari 2017 kl 08:30–15:15

Beslutande Stefan Lissmark (S), Ordförande
Anna Palm (M), 1:e vice ordförande
Fredrik Hanell (MP), 2:e vice ordförande
Christer Olsson (M)
Susanne Asserfors (S)
Lars-Olof Andersson (C)
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Övriga Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Åsa Abrahamsson, Miljöstrateg/ekolog, KLK, Planerings-och 
utvecklingsenhet, §§ 46-50 
Sara Landkvist, praktikant, §§ 46-50
Göran Axberg, Transportstrateg, KLK, §§ 46-49
Joakim Aspman, EON:s representant för etablering av tankställe för 
biogas i Höör och Hörby, § 49
Lars-Johan Rosvall, Finanschef, KLK, Ekonomikontoret, §§ 51-52
Ewa Näslund, Bitr. socialchef/socialt ansvarig socionom, Social 
sektor, § 53
Linda Andersson, Tf. ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret, §§ 54-55
Helena Sjöholm, Organisationsutvecklare, Kommunledningskansli, 
§§ 55-56
Camilla Lindhe, Personalchef, KLK, Personalkontoret, § 59
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, KLK, 
Planerings- och utvecklingsenhet, § 60-64
Johan Lavesson, Trafikingenjör, Samhällsbyggnadssektorn, § 63
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Justerande Utdragsbestyrkande

§ 46 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande.

_____
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§ 47 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Anna Palm (M) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, 2017-03-01, kl. 16:00.

3. Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 12 Årsredovisning 2016 flyttas 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2017-02-28.

Ärendebeskrivning
Anna Palm (M) justerar kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

_____
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Dnr KSF 2017/46

§ 48 Utökning och ändrade föreskrifter för 
naturreservatet Västra 
Bosjöklosterhalvön - Omedelbar justering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag till utvidgning och ändrade föreskrifter 
samt undantag för naturreservatet Västra Bosjökloster.

2. Beslutspunkten ska justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län inbjudits till samråd om förslag till 
utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra 
Bosjökloster. Svaret ska vara Länsstyrelsen i Skåne tillhanda senast den 24 februari, 
Höörs kommun har dock fått förlängd svarstid till den 15 mars 2017.

  Bakgrund

Naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön bildades 2010 och omfattar ett skogsområde 
väster om väg 23, det öppna landskapet mellan Bosjöklosters kyrkogård och Gamla Bo 
samt en del av vattenområdet i Västra Ringsjön.

Syftet med naturreservatet är framför allt att säkerställa ett större, centralt i Skåne 
liggande markområde, från exploatering och på sikt utveckla friluftslivet i området, att 
bevara och utveckla ädellövträds- och sumpskogsmiljöerna i området, att bevara och 
utveckla förutsättningarna för inom området och i omgivningarna förekommande 
rödlistade arter, exempelvis läderbagge och mindre hackspett (Höörs kommunfågel), att 
bevara och utveckla fågellivet i västra Ringsjön samt att bevara och restaurera den 
kontinentala mossen. Reservatets nuvarande omfattning visas i bild 1.

Beslutsunderlag
1. Remissvar ang utvidning och ändrade föreskrifter för reservatet Västra 
Bosjökloster.docx
2. Föreläggande, Västra Bosjöklosterhalvön.pdf
 
 
_____
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Dnr KSF 2016/617

§ 49 Tankställe för fordonsgas – 
avsiktsförklaring med E.ON

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Avsiktsförklaringen mellan Höörs kommun och E.ON godkänns.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Höörs kommun antog 2013 Klimatsamverkan Skånes utmaning att verka för ett 
fossilbränslefritt Skåne till år 2020. Under perioden 2016-2019 deltar Höörs kommun i 
projektet ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”. Redan idag uppfyller Höörs 
kommun projektmålen som gäller fossilfri el och uppvärmning, medan det krävs mycket 
arbete för att nå målet om fossilfria transporter. Med möjligheten att tanka fordonsflottan 
med biogas istället för bensin eller diesel ligger målet om fossilfria resor och transporter 
betydligt närmare.

 

Höörs kommun har blivit kontaktad av E.ON med anledning av att E.ON har blivit 
beviljade bidrag av Naturvårdsverket från det s.k. Klimatklivet för att etablera tankställe 
för fordonsgas i Höörs och Hörby kommuner. För kommunernas del innebär etableringen 
inte några investeringskostnader. Däremot kan etableringen enbart genomföras under 
förutsättning att båda kommunerna var för sig lämnar en avsiktsförklaring om att ställa om 
delar av respektive kommuns fordonsflotta till gasdrift.

I dagsläget saknas möjlighet att tanka fordonsgas i Höörs kommun och närmaste 
tankställe för fordonsgas finns i Eslöv. De upphandlingar av fordon och fordonsbränsle 
som är beslutade för Höörs kommun medger dock avrop av såväl fordon för gasdrift som 
fordonsgas (100 % biogas). Höörs kommun har därför goda möjligheter att ställa om delar 
av sin fordonsflotta till gasdrift på relativt kort tid.

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som kan användas som fordonsbränsle men också till 
såväl el- och värmeproduktion som inom industrin. Genom att öka andelen biogas kan 
andelen fossila energikällor reduceras och det blir möjligt att gå från en linjär 
energianvändning med ändliga tillgångar till en förnybar energianvändning samtidigt som 
de fossila koldioxidutsläppen reduceras. Eftersom naturgas och biogas rent kemiskt är 
samma ämne (metan, CH4) kan naturgasen enkelt ersättas med biogas successivt. Vid 
produktion av biogas bildas en rötrest (biogödsel och rötslam) som kan användas för 
återföring av växtnäring till lantbruket.
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I miljömålsberedningens strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik har 
transportsektorn ett stort fokus och utredningen föreslår att utsläppen för inrikes 
transporter ska vara 70 procent lägre senast år 2030 jämfört med år 2010. Tillsammans 
med övriga biodrivmedel har biogasen en viktig roll för att detta mål ska nås.

 

Produktion och användningen av biogas och dess rötrester (biogödsel och rötslam) är en 
viktig och central del av en cirkulär biobaserad ekonomi som bidrar till miljö- och 
klimatnytta. Biogasproduktion och användningen av biogas bidrar både direkt och indirekt 
till att uppfylla flera av de nationella miljömålen, bland annat Minskad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och 
Ett rikt odlingslandskap. Det bidrar också till att uppfylla etappmålet om insamling av 
matavfall och kravet på att matavfall ska behandlas så att även energin tas tillvara.

Fordonsparken i Höörs kommun och användning av fordonen

Höörs kommun har idag (den 8 februari 2017) en fordonsflotta som omfattar 92 fordon 
(lastbilar, lätta lastbilar samt personbilar). Dessa fördelas drivmedelsmässigt enligt 
tabell 1.

Tabell 1. Fordonstyper i Höörs kommun den 8 februari 2017 fördelade på drivmedelsslag. Lätta lastbilar 
och personbilar ingår i gruppen lätta fordon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drivmedel\Fordonstyp Lastbil Lätt lastbil Personbil

Diesel 10 20 24
Bensin 1 6
Bensin/hybrid 22
Bensin/laddhybrid 1
Bensin/metangas 1
El 4 3

Summa 10 25 57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Höörs kommun finns idag en transportstrateg med ansvar för kommunens resor och 
transporter. Det innebär att Höörs kommun har god översikt över sina fordon, hur dessa 
används och vilka behov av fordon och transporter som finns i verksamheterna. När ett 
fordon behöver bytas ut eller nyanskaffas sker alltid dialog kring arbetsområde, 
uppskattad körsträcka och behov av särskilda funktioner samt möjligheten att exempelvis 
välja ett mindre fordon, ett energisnålare fordon eller ett fordon som drivs med förnybart 
bränsle. Dialogen innebär också goda möjligheter att samordna fordonsbehoven och 
därmed minska på både kostnader och antalet fordon. Ett exempel på sådan samordning 
är att hemtjänstens nattpatrull inom kort kommer att börja använda två fordon från 
centrala bilpoolen istället för att införskaffa egna fordon.

Genom samordning av kommunens fordon i bilpooler kan varje fordon användas effektivt. 
Centralt finns en bilpool för hela kommunen och Social sektors avdelningar IFO och 
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Teamet har vardera en bilpool för sina verksamheter. Dialog förs med 
Samhällsbyggnadssektor om att samordna sektorns samtliga personbilar till en egen 
bilpool. Hemtjänstens fordon är fördelade på de turer som på grund av sina avstånd 
måste genomföras med bil. Gata & park och Mittskåne Vatten har liksom hemtjänsten 
fordon som är fördelade med utgångspunkt i vilket arbete som ska utföras.

Utöver dessa fordon finns bilar som är anpassade för en särskild arbetsuppgift, 
exempelvis används elbilar för transport av internpost och mattransporter från Björkens 
centralkök till olika boenden.

Genom ständig genomgång av fordonsbehovet och genom att skapa nya bilpooler arbetar 
vi också i riktning för att uppfylla resepolicyns intentioner som innebär att kommunens 
fordonsflotta ska täcka de behov av resor och transporter som måste ske med bil, så att 
körning med egen bil i tjänsten kan minska radikalt.

Medborgarcenter sköter bokningen av den centrala bilpoolen. I samband med bokning 
sker aktiv dialog kring vilket funktioner som behövs, körsträckans längd och om det finns 
möjlighet att använda elbil eller gasbil, så att bilpoolens fordon används så effektivt som 
möjligt.

Kostnadsjämförelse

Beräknad totalkostnad för några olika bilmodeller som ingår i Höörs kommuns 
upphandlingsavtal och som idag används i Höörs kommun redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Totalkostnad för olika bilmodeller beräknat på leasing 3 år och 2000 mil vilket är ett 
genomsnitt för ett fordon i Social sektor. Kostnaden inkluderar leasingavgift (avskrivning inkl. ränta), 
drivmedelsförbrukning enligt tillverkarnas uppgifter, fordonsskatt, service, vinterdäck m m som varierar 
för fordonen. Reparationer utöver serviceåtgärder, försäkring, självrisker vid skador, hjulskiften, tvätt 
och städ ingår ej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilmodell (drivmedel)                                  
                          

Kostnad (SEK) för 3 år och 
2000 mil/år

VW Golf GTI (gas) 126 291

Peugot 308 SW (diesel och HVO) 113 397

Renault Zoe 22 kWh (el) 143 379

Toyota Yaris (hybrid) 83 802
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Användning av fossilfria bränslen i Höörs kommun

2015 köpte Höörs kommun in fossilfria drivmedel motsvarande 17 procent av den totala 
drivmedelsmängden. Den fossilfria andelen utgjordes av låginblandning av fossilfritt 
bränsle i bensin och diesel samt en liten mängd E85 (etanol). Medeltalet för kommunerna 
som deltar i projektet Fossilbränslefria kommuner (totalt tio kommuner) var för 2015 
35 procent fossilfritt fordonsbränsle och den inköpta mängden varierade från 7 till 
58 procent mellan de kommuner som köpte in minst respektive störst andel fossilfritt 
bränsle.
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I handläggningen av detta ärende har transportstrateg Göran Axberg deltagit.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom 
liggande förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Etablering av tankställe för fordonsgas.docx
2. Avsiktsförklaring mellan Höörs kommun och E.ON
 
_____
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Dnr KSF 2016/92

§ 50 Diskussionsärende: Systematiskt arbete 
med hållbart byggande i Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Förvaltningen uppdras att tillskapa en grupp som ska ta fram ett förslag på grundnivå för 
kommunens nybyggnationer. Byggandet ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Ett ärende med rubriken ”Principbeslut om hållbara byggmetoder, cirkulärt tänkande” 
(KSF 2016/92) behandlades i kommunfullmäktige den 30 mars 2016 och återremitterades 
då till kommunstyrelsen. Föreliggande skrivelse är en kortfattad redogörelse för några 
olika tillvägagångssätt för hur systematiskt arbete med hållbart byggande skulle kunna 
ske och vilka ställningstaganden som behöver göras för att arbetet ska kunna drivas 
vidare.

Det finns ingen entydig definition på hållbart byggande. Begreppet kan hållas snävare 
eller vidare beroende på ambitionsnivå. Två av de mest grundläggande aspekterna att ta 
hänsyn till vid hållbart byggande är val av byggmaterial och andra varor samt 
energiaspekten. Aktiva val görs då för att undvika material och varor som innehåller 
miljöskadliga och hälsofarliga kemikalier eller har kort livslängd. Energiaspekten kan tas 
om hand genom energieffektiva lösningar och byggteknik som innebär att exempelvis 
värmeenergin återvinns eller att värme kan lagras i byggkonstruktionen, strävan mot s k 
nollenergihus eller passivhus. 

Högre ambitioner med hållbart byggande kan inkludera en rad andra aspekter såsom 
buller, god inomhusmiljö, utemiljö med hänsyn till exempelvis ekosystemtjänster, närhet 
till befintlig infrastruktur såsom kollektivtrafik samt hänsyn och management, d v s 
genomförandet av själva byggprocessen.

Efter hand som kunskap och teknik utvecklas kan högre krav ställas och nya regler om 
hur byggande ska ske för att bidra till ett hållbart samhälle kommer efter hand. 
Exempelvis beslutade regeringen i december 2016 att alla nya byggnader senast den 31 
december 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader och att nya byggnader som används 
och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära- nollenergibyggnader senast den 31 
december 201

 

Systematiskt arbete med hållbart byggande

För att få god styrning och kontroll på sitt byggande väljer många att följa ett 
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certifieringssystem. Syftet med ett miljöcertifieringssystem är i detta fall att ge en objektiv 
och oberoende bild av en byggnads hållbarhet ur miljösynpunkt och prestanda. Även ett 
sådant arbete kan innebära gradskillnader, både beroende på omfattningen hos det 
system som väljs men också beroende på om man väljer att certifiera eller inte. Grunden i 
alla certifieringssystem är dock dokumentation av såväl materialval som processer.

Certifieringssystem

Det finns en rad olika system för att systematisera arbetet med hållbart byggande. Några 
av dem presenteras mycket kortfattat nedan.

 

Green Building

Green Building riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera 
energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre 
energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregeler, BBR.

 

GreenBuilding var ursprungligen ett EU-initiativ som kom till för att snabba på 
energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.

 

Miljöbyggnad

Det största systemet för att certifiera byggnader i Sverige är Miljöbyggnad och 
användningen av detta system har enligt Boverket ökat kraftigt under de senaste åren. 
Certifiering kan genomföras på fyra nivåer: klassad, brons, silver och guld. De områden 
som beaktas i arbetet är energi, inomhusmiljö och material.

 

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och kan användas för både nya och 
befintliga byggnader, oavsett storlek.

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som baseras på bedömning av fem områden: 
energianvändning, material, inomhusmiljö, vattenhushållning och val av plats (exempelvis 
närhet till infrastruktur eller för att undvika exploatering av värdefulla områden).

Det finns fyra nivåer på certifieringen, certifierad, silver, guld och platina och systemet 
kan användas för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Det omfattar alla 
typer av byggnader – såväl bostäder som olika typer av kommersiella fastigheter.

Tillsammans med BREEAM är LEED ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i 
världen. LEED kan även användas för hela stadsdelar.
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BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)

Breeam är ett brittiskt system som baseras på nio bedömningsområden: management, 
hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och 
ekologi, samt föroreningar. Det finns fem nivåer på certifieringen (pass, good, very good, 
excellent, outstanding) och systemet kan användas för kontor och kommersiella 
byggnader oavsett storlek.

 

Breeam är tillsammans med LEED ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i 
världen och har anpassats till svenska förhållanden i systemet BREEAM-SE. BREEAM 
Communities är ett system för hållbarhetscertifiering av hela stadsdelar.

 

Produkt- och materialdatabaser

Två exempel på databaser som samlar kunskap om produkter och material är BASTA och 
Sunda Hus. Dessa används exempelvi också vid certifiering enligt Miljöbyggnad.

 

BASTA

I BASTA:s databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt ställda krav på 
kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav. Här finns också 
möjlighet att dokumentera och följa upp produktval.

Sunda hus

Sunda hus används som verktyg för att säkerställa medvetna materialval samt för att 
systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Liksom i 
BASTA:s lista är ett stort antal produkter listade och klassificerade efter sina 
miljöegenskaper.

Cradle to cradle

Cradel to cradle är ett principtänkande som innebär att enbart cirkulära system för såväl 
material som näringsämnen används och att enbart förnybar energi används för att driva 
systemen. Detta har utvecklats till ett varumärke och ett system för att arbeta systematiskt 
med de tre grundprinciper om att förvalta näringsämnen, använda solenergi och främja 
mångfald.

 

Arbete i Höörs kommun och erfarenheter från andra kommuner

I HFAB:s regi har relativt få nybyggnationer skett de senaste decennierna. Att arbeta 
systematiskt med ett visst system har därför inte setts som meningsfullt. Däremot har 
några olika system prövats och följts när det varit aktuellt att bygga, bland annat 
Miljöbyggnad och standarden för passivhus. Vid ombyggnad och renovering av 
kommunens fastigheter, exempelvis kommunhuset, används BASTA-listan.

Efter kontakt med några andra kommuner som liksom Höör är medlemmar i föreningen 
Sveriges Ekokommuner kan konstateras att flera andra kommuner har samma situation 
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som Höör, dvs att det byggs relativt sällan och att något systematiskt arbete därför inte 
finns. Några kommuner tar beslut från gång till gång om vilken målnivå som ska sättas 
och om vilket system ska följas.

Bland de kommuner som använder miljöcertifieringssystem är Miljöbyggnad det 
vanligaste och de flesta har satsat på silver- eller guldnivå. Alla väljer dock inte att gå så 
långt i processen att man certifierar sitt bygge.

För flera kommuner är frågan om systematiskt arbete och certifiering en kostnadsfråga, 
dels kan materialvalen bli dyrare, dels krävs arbete för administration och dokumentation. 
Därutöver tillkommer kostnader för själva certifieringen. Ofta behövs även hjälp av en 
extern konsult för att driva arbetet. Den extra kostnaden kan å andra sidan vara 
motiverad, exempelvis då hållbara material förväntas hålla längre. En miljöcertifierad 
byggnad kan upplevas som mer attraktiv för brukarna och kan också ge ett ökat värde på 
marknaden.

Att ta ställning till inför fortsatt process

- Vad vill Höörs kommun uppnå med hållbart byggande?

- Vilka områden är viktiga att prioritera? Energiprestanda? Kemikalier och byggmaterial? 
Utomhusmiljö? Byggprocessen som sådan?

- Vill vi arbeta systematiskt med byggande, ha fokus på själva byggnaden och ha 
möjlighet till certifiering/diplomering?

- Vill vi ta ett omfattande grepp och exempelvis även ta ansvar för själva byggprocessen, 
ekosystemtjänster och utemiljö?

Yrkanden
Stefan Lissmark föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
besluta:

Förvaltningen uppdras att tillskapa en grupp som ska ta fram ett förslag på grundnivå för 
kommunens nybyggnationer. Byggandet ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart.

Beslutsunderlag
1. Systematiskt arbete med hållbart byggande.docx
2. Kommunfullmäktige 2016-03-30 (2016-03-30 KF §40).doc
_____
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Dnr KSF 2017/4

§ 51 Finanschefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Lämnad information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Finanschefen informerar kortfattat kring följande områden:

1. Likviditet - -5,4 miljoner. Fordran på Migrationsverket uppgick vid bokslutet till 39 
miljoner. Idag uppgår den till drygt 31 miljoner. Migrationsverket arbetar nu treskift för att 
hinna ifatt så åtgärder har vidtagits.

2. Pensionsförvaltning - löper på 0,5 % och omsätts på 30 dagar.

3. Personalfrågor - ny redovisningsansvarig Charlotta Lindhe börjar den 1 april.

_____
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Dnr KSF 2016/312

§ 52 Hemställan om redovisning av OH-
kostnader som belastar VA-kollektivet 
(Höörs kommun)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommundirektören har fått i uppgift att se över möjligheten att införa egen 
balansräkningsenhet för VA/GIS-nämnden. VA/GIS-nämndens fråga om specificering av 
OH-kostnaderna kommer därför besvaras först i den utredningen (KSF 2016/665).

Ärendebeskrivning
VA/GIS nämnden har begärt att kommunstyrelsen preciserar de OH-kostnader som 
belastar VA-kollektivet.

 

Beslutsunderlag
1. 2016-05-24 VA-GIS § 180 OH Höör.doc
2. OH-kostnader från Höörs kommun - 2016.docx
3. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §34).doc
_____
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Dnr KSF 2017/125

§ 53 Vänortsutbyte med norsk kommun - 
Social sektor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Höörs kommun avger följande avsiktsförklaring:

1. Höörs kommun ska arbeta för att bli vänort med den norska kommunen Frogn.

2. Höörs kommun ska utforma ett förslag till vänortsavtal som ska definiera innehållet i ett 
framtida erfarenhetsutbyte som vänkommuner. Frogns kommun ska bjudas in att delta i 
arbete med utformning av vänortsavtalet.

3. Höörs kommun ska redovisa resultatet av arbetet till kommunstyrelsen senast vid 
kommunstyrelsens möte i juni 2017.

Ärendebeskrivning
Frogn ligger vid Oslofjordens östra sida, söder om Oslo. Kommunen har 15 000 invånare 
och huvudort är Dröbak.

Kontakten mellan social sektor i Höör och socialtjänst samt skola i Frogn kommune har 
pågått under flera år. Tjänsteman från social sektor har vid ett flertal tillfällen deltagit i och 
föreläst på temadagar i Frogn och Frogns ledningsgrupp har gjort studiebesök i Höör.

I Norge används familjerådslag flitigt i den sociala barna- och ungdomsvården och staten 
ansvarar för utbildning och stöd till kommuner. Att, som Höör, använda metoden också 
inom andra områden är ett arbete som påbörjats i Frogn. Både skolan och socialtjänsten i 
Frogn är aktiva i detta arbete.

Social sektor i Höör har under många år bedrivit ett utvecklingsarbete under vilket ett 
medborgarperspektiv växt fram. Synsättet manifesteras tydligast i metoden 
familjerådslag. Detta utvecklingsarbete intresserade ledningsgruppen i Frogn och 
föranledde ett två dagar långt studiebesök i Höör våren 2014. I december 2015 beslutade 
Kommunestyret i Frogn i samband med handlingsprogrammet 2016-2019 att starta tre 
centrala projekt; ”Ansvar for eget liv”, ”Orden i eget hus” och ”Lean”. Dessa projekt ska 
ses i ett sammanhang och ha en tydlig överbyggnad.

 

Målsättning för projektet ”Lean” är att ”Å oppnå en effektiv og lønnsom kommune, med 
engasjerte medarbeidere og innbyggere”.

Projektet ”Ansvar for eget liv” har som mål att alla anställda i Frogns kommun ska 
praktiskt visa att de arbetar efter den värdegrund som innebär att de har en 
grundläggande tro på att:

”Alle mennesker har rett till, ønsker og evner å ta ansvar for eget liv
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Alle innbyggere er likeverdige parter

Vi respekterer innbyggernes resurser

Alle skal være tilstede i og eie beslutningsprosesser som angår dem selv

Tillit fører til ansvarlighet”

Målsättningen för projektet ”Orden i eget hus” är att ett enhetligt system för intern kontroll, 
baserat på processer och riskbedömningar, implementeras i hela organisationen. 
Kartläggning av arbetsprocesser, riskbedömningar, intern kontroll och rapportering ska ha 
fokus på ovan nämnda värdegrund.

De tre projektledarna för projekten besökte social sektor i Höör i maj 2016 för 
informationsutbyte. De hade då också med sig en önskan från politiker och ledningsgrupp 
i Frogn om ett mer organiserat samarbete med Höörs kommun.

I Höörs kommun har kommunstyrelsen fastställt fyra mål för åren 2016 – 2019.

”God livsmiljö och boende för alla” innebär bland annat att stimulera Höörsborna att skapa 
sig goda livsförutsättningar genom att ta eget ansvar och vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

”Tillgängliga och professionella” genom att tjänster och service tillgängliggörs samt att 
medborgarna får ett yrkeskunnigt och bra bemötande.

”innovativa och ansvarsfulla” innebär att skapa en känsla av sammanhang hos 
medarbetarna och att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Långsiktigt hållbar ekonomi” genom att agera förebyggande och samverka för att 
framtida medborgare ska ha goda livsvillkor.

 

Höör och Frogn är två jämnstora kommuner, som båda skulle ha nytta och glädje av ett 
samarbete som vänorter. Vi har gemensamma intressen av att utveckla våra kommuner 
mot ett tydligare medborgarperspektiv.

 

Beslutsunderlag
1. Skrivelse om vänortsutbyte av Ewa Näslund.docx
2. Meddelande.htm.pdf
3. Tjänsteskrivelsekanslichefen.docx
_____
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Dnr KSF 2017/121

§ 54 Kompletteringsbudget 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. 10 188 800 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar påbörjade 
under 2016.

2. 7 000 000 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investering i 
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum.

3. Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kronor från projekt 9604, 
tillgänglighetsanpassning, avslås.

4. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende till investeringar i 
verksamhetssystem godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017.

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, se tjänsteskrivelsen. Socialnämndens överföring från projekt 
Dörrstängare särskilt boende föreslås godkännas, trots att investeringsresurserna 
planeras till annat projekt. Kostnaden för dörrstängare har blivit lägre, men det finns ett 
behov av investeringar i verksamhetssystem såsom Time Care.

I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny 
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum. Eftersom Höörs fastighetsbolag äger 
fastigheten, skulle bolaget göra investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en 
höjd hyra för kommunen. Efter budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan 
kommunen och bolaget att kommunen ska genomföra investeringen. Någon budget är 
dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens investeringsbudget för 2016 uppgick till 
97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det kvarstår 37 219 932 kr. Det finns 
således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade projekt och investering i 
filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor.

Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kr från projekt 9604, 
tillgänglighetsanpassning, avslås.
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Beslutsunderlag
1. Kompletteringsbudget 2017 inkl filteranläggning.docx
2. Nämndernas begäran om kompletteringsbudget bil 2.pdf (bilaga 2)
3. Styrgrupp filteranläggning 2017-01-26.pdf
4. Äskande om ökad investeringsram för filteranläggning till badet.pdf 
_____
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Dnr KSF 2015/473

§ 55 Uppföljning av intern kontrollplan 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Återremittera ärendet med motivet att kontrollpunkterna som rör ekonomi och 
löneutbetalningar också ska redovisas.

2. Att notera att kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur 
den interna kontrollen ska utvecklas och bli optimerad och systematiserad.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen av den interna kontrollen ska behandlas samtidigt som årsredovisningen. 
En deluppföljning av den interna kontrollen har överlämnats.

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontrollplan 2016.docx
_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-27 22 (40)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/517

§ 56 Intern kontrollplan 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Kommundirektören uppdras att bearbeta förslag till plan om intern kontroll 2017 för 
kommunstyrelsen.

2. Kommundirektören uppdras att ta fram handlingsplan med rutiner för  hur den interna 
kontrollen ska utvecklas och optimeras.

3. Kommundirektören uppdras att ta fram förslag på datum för utbildning i intern kontroll 
och integrerad redovisning för kommunfullmäktige och revisorerna om intern kontroll m.m.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att godkänna en intern kontrollplan för 2017. Intern kontroll syftar 
till att säkra att mål nås och att:

- verksamheten är effektiv och ändamålsenlig utifrån dagens och framtida behov

- informationen om verksamheten är relevant och tillförlitlig

- lagar och normer efterleves

Förslag på granskningsområden har tagits fram. Kommunstyrelsen föreslås välja tre 
områden som ska kontrolleras. Motivet till att planen presenteras nu och inte i samband 
med budget 2017 var att seminariet med de förtroendevalda den 16 februari 2017 skulle 
genomföras innan planen togs fram för att ha underlag både till 2017 års plan och 2018 
års plan.

Beslutsunderlag
1.Intern kontrollplan för  2017 - skrivelse till ksau om begäran att skjuta upp antagandet 
av planen till 2017.docx
2. Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2017.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/492

§ 57 E-petition – en idéskiss på arbetssätt

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. I syfte att förstärka medborgarnas möjlighet till inflytande och dialog har Höörs kommun 
ambitionen att arbeta med e-petition (e-förslag)

2. Tillsätta en projektgrupp utifrån bilagt förslag som har i uppdrag att ta fram arbetssätt 
och rutiner för e-petition (e-förslag), gå igenom tekniska system som stödjer arbetssättet 
och säkra att kommunen arbetar utifrån Sveriges kommuner och landstings krav på 
medborgardialog.

3. Kostnaderna får arbetas in i 2018 års budgetprocess.

 

Ärendebeskrivning
Medborgarna vill vara mer delaktiga i kommunens utveckling. Det indikerar 2016 års 
medborgarundersökning. Förtroendevalda och verksamhetsansvariga vill också arbeta 
mer aktivt med medborgardialog, vilket har lyfts på utvecklingsseminarier bland annat den 
25 januari 2016.

Ett sätt att öka möjligheten till dialog och påverkan är e-petition (e-förslag). Det är ett 
verktyg för medborgardialog. Verktyget innebär att medborgare kan lämna förbättrings- 
förslag på kommunens hemsida www.hoor.se. Om det enskilda förslaget stöds av ett 
antal andra medborgare utreds förslaget i vanlig ordning av berörd instans och hanteras 
av berörd nämnd eller styrelse.

Arbetssättet kommer från Storbritannien och syftar till att öka medborgarnas delaktighet 
samt verksamhetens kvalitet och effektivitet. Dialogverktyget förespråkas av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och förekommer i ett flertal av Sveriges kommuner 
däribland Malmö (Malmöinitiativet), Värmdö, Västerås, Uddevalla, Valdemarsvik och 
Kinda (Kindaförslaget) samt i två landsting.

Fördelen med e-förslag, jämfört med medborgarförslag, är att förslaget ska stödjas av ett 
visst antal andra medborgare innan det utreds. Förslaget ska också hanteras av den 
nämnd som enligt reglementet ansvarar för frågan och inte automatiskt gå till 
kommunfullmäktige vilket medborgarförslag har krävt.

 

Andra fördelar som SKL lyfter fram är

- E-petitioner är en enkel metod som är lätt för medborgarna att förstå och hantera. Det är 
en bra metod för att stimulera det lokala engagemanget.

- E-petitioner hanteras genom Internet vilket gör att nya grupper av medborgare kan 
nåsAlla medborgare, den som lämnat e-petitionen, politiker och tjänstemän kan följa e-
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petitionens gång. Metoden bygger på öppenhet och transparens.

- Alla medborgare, den som lämnat e-petitionen, politiker och tjänstemän kan följa e-
petitionens gång. Metoden bygger på öppenhet och transparens.

- E-verktyg för petitioner kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det 
därför möjligt att använda såväl för små kommuner som för stora kommuner

- Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla kontakt med dem som 
signerat e-petitionen och får på så sätt möjlighet att nå flera medborgare som visat 
engagemang.

- E-förslag regleras inte i någon lagstiftning. Medborgarförslag regleras i kommunallagen 
5 kap 23 §, 5 kap 33 §, 5 kap 64 § samt 6 kap 27a §).

 

Kommunledningskontorets reflektioner: tillsätta en projektgrupp

Kommunledningskontoret är positiv till förslaget. Då det finns demokratiska överväganden 
i arbetssättet föreslås att en projektgrupp tillsätts för att ta fram arbetssätt och rutiner 
samt gå igenom olika system.

Om ett nytt system ska köpas upp är prisbilden:

- Installation 20 000 kr

- Månatlig kostnad ca 5 000 kronor per månad

Att införa själva systemet, om det behövs och arbetssätt och rutiner är på plats, tar ca 4 
veckor.

 

Förslag på projektplan

Frågor för projektgruppen att hantera

- Syftet med e-förslag

-- Utifrån vilka motiv införs arbetssättet?

-- Vilka resultat ska skapas?

- Arbetssättet

-- Vem vilka ska kunna lämna förslag?

-- När ska förslagen utredas och av vem?

-- Vilka krav ställs på handläggningen?

-- Hur ska förslagen återkopplas till medborgare och förtroendevalda?

- Krav på systemstödet

-- Vilka tekniska system finns?

-- Vilka krav ska ställas?
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-- Vad kostar systemstöden?

- Information och kommunikation

-- Vilken information behövs för att arbeta effektivt med e-förslag?

-- Hur ska e-förslag lanseras?

 

Projekt och referensgrupp

Representation från ksau

Utvecklingsenheten

Ledningsgruppen

Gruppledarna (referensgrupp)

  

Idéskiss: Arbetssätt och rutiner för att arbeta med e-förslag

Vem ska kunna lämna och stödja förslag?

-- Alla ska ha möjlighet att lämna ett förslag oavsett ålder eller var personen bor. Detta för 
att även kunna ta tillvara idéer och förslag från de som arbetar, men inte är bofasta i 
kommunen eller som besöker och turistar i kommunen

-- Alla ska ha möjlighet att lägga sin röst de förslag som var och en tycker är bra

Hur ska förslag kunna lämnas?

-- Att lämna ett förslag eller stödja ett förslag ska vara möjligt genom webbformulär. Det 
ska också kunna ske genom telefonsamtal, brev, e-post till exempel till medborgarcenter

-- Försalgen samlas i ett datasystem

När utreds förslaget och av vem?

-- Förslaget utreds om det stöds av 150 andra inom 60 dagar

-- Förslaget utreds av den sektor som ansvarar för det verksamhetsområde som förslaget 
berör och hanteras av den nämnd som ansvarar för sektorn. Förslaget hanteras då utifrån 
befintlig beslutsstruktur och diarieförs i vanlig ordning i W3D3

-- En gång om året, i samband med årsredovisningen, gör til exempel medborgarkontoret 
en sammanställning av samtliga inkomna förslag under verksamhetsåret

Krav på IT-stödet

-- Fungera med hemsidan dvs att medborgarna via hemsidan enkelt ska kunna följa vilka 
förslag som lämnas/har hanterats

-- Lätt att ta ut statistik över förslag och dess hantering
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Beslutsunderlag
1. E-förslag en ideskiss.pdf
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU §329).doc
_____
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Dnr KSF 2017/28

§ 58 Begäran om återbetalning av kostnader 
för planbesked

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Begäran om återbetalning av kostnader för planbesked avslås.

2. Med ändring av beslut 2016-10-10 § 197 ska planbeskedet för Bosjökloster 1:33 
förfalla 2018-10-10.

 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav positivt planbesked 2013-10-17. Samtidigt beslutades att avgift 
skulle tas ut enligt fastställd taxa. Planarbetet har inte påbörjats. Under 2016 kontaktades 
fastighetsägaren av kommunarkitekten och därefter har kommunstyrelsen 2016-10-10 
beslutat att tidsbegränsa planbeskedet till ett år efter 2016-10-10. Idag tidsbegränsas alla 
planbesked vilket inte gjordes tidigare. Fastighetsägaren har därefter först begärt att 
kommunstyrelsen ändrar sitt beslut att tidsbegränsa planbeskedet och sedan begärt 
återbetalning av kostnader för planbeskedet. Fastighetsägaren uppger att beviljat bygglov 
för en verkstadslokal på en intilliggande fastighet Bosjökloster 1:274 påverkar den 
planerade bebyggelsen och att lagakraftbesked därför måste avvaktas. 

Kommunstyrelsens ordförande har efter kommunikation med fastighetsägaren föreslagit 
att tiden för planbeskedets giltighet ska förlängas med ytterligare ett år till 2018-10-10.

Historik i ärendet finns på Dnr KSF 2012/352

Beslutsunderlag
1. KS 2013-10-17 § 8.pdf (ks bevilja planbesked)
2. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §197).doc (ks tidsbegränsar 
planuppdraget).
3. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §248).doc (ks informeras om begäran 
att ompröva ks beslut).
4. mail.msg (begäran om återbetalning av avgift för planbesked).
_____
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Dnr KSF 2017/80

§ 59 Ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:

Kommunstyrelsens delegeringsordning ändras enligt följande:

1. Punkt A.4 yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning ska kunna göras av 
kanslichefen

2. Punkt A.5 kanslichefen ska kunna föra kommunens talan i mål och ärenden inför 
domstol och andra myndigheter.

3. Punkt A.7 kanslichefen ska kunna besluta att kommunen inte ska svara på en remiss.

4. Punkt D.2.1 om tolkning av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
utgår.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet föreslår följande ändringar av kommunstyrelsens delegeringsordning för 
att underlätta det administrativa arbetet på kommunledningskontoret. Det har inte gjorts 
en total översyn av delegeringsordningen då en sådan planeras efter det att uppdraget att 
föreslå nya reglementen till kommunstyrelsen och nämnderna slutförts. I 
delegeringsordningen har föreslagna ändringar markerats med ceris rosa.

A.4. Antalet remisser med anledning av tillstånd enligt lagen om allmän 
kameraövervakning har ökat dramatiskt och är ofta av liten betydelse för Höörs kommun. 
Massärenden bör därför kunna hanteras av kanslichefen. Ärenden av större betydelse för 
Höörs kommun bör fortsatt hanteras av kommunstyrelsen.

A.5 För att minska kommundirektörens arbetsbörda föreslås kanslichefen få delegering 
att föra kommunens talan i mål och ärenden. Kommundirektörens delegering kvarstår.

A.7 För att förtydliga kansliets befogenheter och minska administrationen att bereda 
remisser föreslås kanslichefen få delegering att besluta att kommunen inte ska lämna 
yttrande. Höörs kommun är en liten kommun och har inte resurser att svara på alla 
remisser. I varje fall förs diskussioner med berörd enhet innan beslut fattas. I de fall 
remiss ska lämnas ska remissvaret beslutas av kommunstyrelsen.

D.2.1 Följdändring med anledning av kommunfullmäktiges beslut att anta nytt 
arvodesreglemente. Frågan om tolkning avgörs av reglementet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsedelegeringsordning KS.docx
2. Konsoliderad version av kommunstyrelsens delegationsordning.doc
3. Konsoliderad version av kommunstyrelsens delegationsordning NU gällande.doc
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Dnr KSF 2017/7

§ 60 Personalchefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalchef Camilla Lindhe informerar kortfattat om:

1. Läget i avtalsförhandlingarna ang löneöversyn 2017

2. Så sant i Höör

3. Frågor till personalchefen från KSau.

- Bemötandeprojektet.

 

_____
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Dnr KSF 2013/290

§ 61 Ärendelogg fysisk planering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Informationen om ärendeloggen läggs till handingarna.

Ärendebeskrivning
Återkommande redovisning av hur arbetet med planuppdrag löper framåt.

 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ärendelogg 170208.docx
2. Ärendelogg februari 2017
3. Ärendelogg ÖP mm.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/113

§ 62 Informationsärende: Bostadsläget 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller en årlig uppföljning som innebär att 
bostadsbyggandet sammanställs tillsammans med nyckeltal och aktuella insatser i ett 
uppföljnings-PM. PM-et kommer att kompletteras avseende aktuella befolkningssiffror 21 
februari.

Överläggning
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att Väg 1341 prioriteras högre än väg 23 Höör - 
Tjörnarp.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Bostadsläget 2017 170221.pdf
3. Presentation bostadsläget.pptx
_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-27 32 (40)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/392

§ 63 Infrastrukturplanering 2018-2029

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Informationen läggs till handlingarna.

2. Informationen delges kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Information om arbetet med nationell plan (NTI), regional plan (RTI) samt regional 
cykelvägsplan. Presentation av tidplan, aktuella objekt samt förberedande dialoger med 
Region Skåne samt MalmöLund-regionen.

 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx (Information om processerna mm)
2. Infrastrukturplanering inkl cykelvägsplan.pdf (Presentation av infrastrukturplanering 
2018-2029)
 
_____
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Dnr KSF 2017/47

§ 64 Yttrande över Översiktsplan Eslövs 
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunarkitektens yttrande anta som kommunstyrelsens eget och skickas till Eslövs 
kommun.

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun håller samråd om förslag till ny översiktsplan. Förslaget utgår från en 
målbild i tre skalnivåer:

”Regional stjärna” på den regionala nivån

”Läget är hållbart” på den kommunala nivån samt

”Lätt att leva livet” på nivån stadsdel/kvarter/by

Planförslaget bygger också på den nyligen antagna strukturplanen för MalmöLund-
regionen som är framtagen gemensamt av de medverkande kommunerna.

Beslutsunderlag
1. Yttrande Eslövs ÖP
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. ÖP_Eslöv_samråd.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/76

§ 65 Planuppdrag för Åkersberg 2.1 m.fl. 
(Kvarnbäck) samt del av Höör 57:17 m.fl. 
(del av Kvarnbäck) 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Planuppdrag lämnas för del av kv Koriandern mm för justering av byggrätter m.m. i 
omfattning som erfordras för ovan beskrivna exploatering.

2. Planarbetet ska ske med standardförfarande.

3. Planarbetet bekostas genom exploateringsbudgeten.

Ärendebeskrivning
Förslag har inkommit från exploatör om att bygga flerbostadshus med 24 st lägenheter. 
Detta projekt var planerat att utföras inom kv Rosmarinen på Kvarnbäcksområdet. Om 
erforderlig planändring för detta ändamål ej beslutas, bör ny plats för genomförandet 
anvisas exploatören.

Möjlighet finns att använda kv Koriandern, del av nästa etapp, ”Etapp 2A”, inom 
Kvarnbäcksområdet för exploateringen. Upplägget för bebyggelsen är samma som 
tidigare redovisats för Rosmarinen vad gäller antal lägenheter, parkeringsplatser, förråd 
mm. Dispositionen av tomtytan vad gäller ingående komponenters placering är något 
annorlunda.

För genomförande av denna exploatering krävs en mindre justering av rubricerade 
detaljplaner. Den justering som krävs bedöms kunna göras med begränsat planförfarande 
då ingen försäljning av kringliggande tomter skett vilket innebär att kommunen är granne 
på samtliga sidor. Justeringen innebär främst att ett prickat område öster om de två 
tomterna inom ursprungliga detaljplanen för Kvarnbäck tas bort. Planen innebär även att 
allmän plats behöver anläggas med en gata med sidoområden, totalt ca 280 kvm för att 
skapa tillfart till parkeringen till lägenheterna. Syftet är att utbyggnaden kan ske i 
samband med att övrig gata byggs inom etapp 2 under 2017. Byggnadsarean ökas och 
en något högre höjd tillåts jämfört med gällande plan, från en högsta nockhöjd på 8 meter 
föreslås istället 9 meters nockhöjd.

Skiss med bebyggelseområdet markerat och illustration av bebyggelsen bifogas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Koriandern.docx
2. Utkast Koriandern Timjanv Kvarnbäck.pdf (karta)
_____
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Dnr KSF 2017/81

§ 66 Utse arkivansvarig och arkivombud

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommundirektören utses till arkivansvarig för kommunledningskansliet.

Ärendebeskrivning
Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för 
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär att 
nämnden ska:

1. Organisera sitt arkiv

2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning

3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst

4. avgränsa arkivet

5. verkställa föreskriven gallring.

 

För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i 
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska:

”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är 
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 5, 
beslutsunderlag 1)

Personen i fråga bör ha delegerings- och budgetansvar. Arkivansvarig ska utse en eller 
flera personer som arkivombud.

Arkivombud ska sköta den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv (se 
”Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud” beslutsunderlag 2)

Beslutsunderlag
1. Höörs kommuns arkivreglemente
2. Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud
3. Tjänsteskrivelse att utse arkivansvarig för kommunledningskansliet.doc
 
 
_____
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Dnr KSF 2017/108

§ 67 Rapport över arkivverksamheten i Höörs 
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Rapport över arkivverksamheten i Höörs kommun läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arkivarie Magnus Nilsson har lämnat ”Rapport över arkivverksamheten i Höörs kommun”. 
Rapporten beskriver hur arkivverksamheten fungerar, pågående projekt och 
förbättringsområden. I bilagorna preciseras brister i centralarkivet och i kansliets arkiv på 
Ringsjöskolan samt vilken information som inte har lämnats in men som ska lämnas in till 
centralarkivet.

Centralarkivets lokaler i kommunhuset är fulla och kansliet tittar därför på möjligheterna 
att flytta hela eller delar av centralarkivet till arkivet i Ringsjöskolan som kansliet 
disponerar.

Beslutsunderlag
1. Rapport över arkivverksamheten i Höörs kommun 2017-01-31.docx
2. Bilaga 1 Händelsestyrd tillsyn centralarkiv.docx
3. Bilaga 2 Händelsestyrd tillsyn närarkiv Personal.docx
4. Bilaga 3 Händelsestyrd tillsyn arkivlokal Ringsjöskolan.docx
5. Bilaga 4 Vad som inte blivit levererat men ska levereras kommunarkivet.docx
_____
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Dnr KSF 2017/8

§ 68 Rapport från kurser och konferenser 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från Stefan Lissmark har rapport från Välfärdskonfernsen 2017 - 2017-02-02 
(Välfärdskonfernsen 2017 - 2017-02-02. docx) KSF 2017/8 

Beslutsunderlag
1. Välfärdskonfernsen 2017 - 2017-02-02.docx
_____
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Dnr KSF 2017/14

§ 69 Inbjudningar till Kurser och konferenser 
KS AU/KS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kenneth Kallin (MP) ska delta i Skånsk Landskapsdag, arrangör Länsstyrelsen Skåne 
m.fl., heldag tisdagen den 24 april i Höör, kostnad 375 kr.

2. Den lämnade informationen i övrigt läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Susanne Asserfors (S) ska delta i Resilient Community Skåne, arrangör Region Skåne, 
halvdag den 6 mars 2017 , ingen anmälningskostnad.

2. Beslutet ska anmälas till kommunstyrelsen.

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

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

Beslutsunderlag

Inscannade inbjudningar till kurser och konferenser KS au 2017-02-27 och KS 2017-03-
13.pdf

_____
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Dnr KSF 2017/60

§ 70 Anmälningar till KS au i februari och KS i 
mars 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Anmälningar läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls.

1. Stambanan.com/nyhetsbrev 1 2017, (nyhetsbrev 1 2017 .pdf) KSF 2017/61

2. SKL - Meddelande om överenskommelse mellan staten och SKL om män och 
jämställdhet (05-2017-SIGN-Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män, 
pojkar o maskulinitetsfrågor.pdf)

3. SKL - Meddelande om överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid 
genomförande av vision e-hälsa 2015 (04-2017-SIGN-Handlingsplan vision e-hälsa.pdf)

4. Region Skåne - Minnesanteckning dialogmöte infrastruktur 12/1 Malmö + flera 
presentationer, (Minnesanteckningar_Dialogmöte_12jan.pdf + Region_Skåne 
_Dialogmöte_12jan.pdf + Skånenordost_Dialogmöte_12jan.pdf + 
Sydöstaskåne_Dialogmöte_12jan.pdf + MalmöLundregionen_Dialogmöte_ 12 jan.pdf). 
KSF 2016/392

5. Länsstyrelsen i Stockholm - Remiss, ansökan om kameraövervakning med drönare 
från SWECO Civil. (Höörs kommun avstår att lämna yttrande då remissen inte direkt berör 
Höörs kommun) KSF 2017/71

6. Migrationsverket - beslut om ersättning för vissa hyreskostnader (Beslut om ersättning 
för vissa hyreskostnader.pdf) KSF 2016/354

7. IT-kommuner i Skåne AB - styrelseprotokoll från 2017-01-26 (IT-kommuner i Skåne AB 
- Protokoll styrelsemöte 2017-01-26.pdf) KSF 2016-452

8. Rönneåns vattenråd - protokoll från 2016-11-25 (Bilaga 1. Rönneåns vattenråd 
protokoll 2016-11-25.pdf) KSF 2017/95

9. Rönneåkommitten - protokoll från 2016-11-25 (Bilaga 1. Rönneåkommittén protokoll 
2016-11-25.pdf) KSF 2017/95

10. Kommundirektörens nyhetsbrev - februari 2017 (Kommundirektörens nyhetsbrev 
februari.pdf) KSF 2017/60

11. Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 
( T170208_LSTM_3435_2017.pdf) KSF 2017/60

_____
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Dnr KSF 2017/12

§ 71 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 styrelsen 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:

1. Redovisning av beslut kanslichefen.docx (KSF 2017/38)

2. Redov_av_delegeringsbeslut_kanslichefen.docx (KSF 2017/38)

3. Bitr. räddningschefen - Delegeringsbeslut under perioden 2016-12-16-2017-01-18 (KSF 
2017/10)

4. Räddningschefen - Delegeringsbeslut under perioden 2016-11--20-17-01-18 (KSF 
2017/13)

 

Beslutsunderlag
1. Redovisning av beslut kanslichefen.docx (innehåller två beslut)
2. Redov_av_delegeringsbeslut_kanslichefen.docx (innehåller tre beslut)
3. Delegeringsbeslut 2016-11-17-20-17-01-18.pdf (räddningschefen)
4. Delegeringsbeslut 2016-12-16-2017-01-18.pdf (bitr. räddningschefen)
 
 
 
_____
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Utses att justera Anna Palm (M) §§ 72-76 och 78 samt 
Christer Olsson (M) § 77

Paragrafer 72 - 78

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-03-01, kl. 16:00

Sekreterare
Gunilla Dencker Skog

Ordförande
Stefan Lissmark (S)

Justerande
Anna Palm (M) och Christer Olsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-02-28

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-02 Datum då anslaget tas ned 2017-03-24

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Mejeriet 4
Tisdagen den 28 februari 2017 kl 08:30–12:25

Beslutande Stefan Lissmark (S), Ordförande
Anna Palm (M), 1:e vice ordförande, §§ 72-76, 78
Fredrik Hanell (MP), 2:e vice ordförande
Christer Olsson (M), 
Susanne Asserfors (S), §§ 72-76
Lars-Olof Andersson (C)
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Övriga Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Linda Andersson, Tf. ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret, §§ 76-77
Lars-Johan Rosvall, Finanschef, KLK, Ekonomikontoret, § 78
Helena Sjöholm, Organisationsutvecklare, Kommunledningskansli, 
§ 78
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§ 72 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande.

Susanne Asserfors (S) lämnar mötet kl. 10:35, närvarande punkterna 1-5. 

Anna Palm (M) lämnar kl. 11:40, närvarande punkterna 1-5 och 7. 

_____
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§ 73 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Anna Palm (M) utses att justera dagens protokoll,  §§ 72-76 och § 78.

2. Christer Olsson (M) utses att justera dagens protokoll,  § 77.

3. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, 2017-03-01, kl. 16:00.

4. Föredragningslistan godkänns med tillägg av en punkt 7, Årsredovisning 2016.

Ärendebeskrivning
Anna Palm (M) står i tur att justera.

_____
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Dnr KSF 2015/180

§ 74 Rapport från Sätoftaskolans lokal-
försörjning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Lämnad information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören rapporterar om vad som hänt i projektet sedan föregående möte.

Nu är projektet i en fas då det är dags att besluta om detaljplan. Det finns många 
önskemål om enplanslösning av integritetsskäl (grannar), pedagogiska skäl och 
säkerhetsskäl. Nu ska konsult köpas upp för att inleda projektering. Förslag på lösning för 
att kontrollera de ekonomiska aspekterna är att kommunstyrelsen beslutar om 
maxinvestering. Lämpligen fattas det beslutet i samband med budgeten. Idag beräknas 
projektet kosta 75 miljoner kronor exklusive moms. Avvikelser ska rapporteras i ett tidigt 
skede. Kommunstyrelsen är beställare och Höörs Fastighets AB är utförare. 
Samrådsmöte har hållits och inkomna synpunkter ska sammanställas. Det ska skrivas ett 
ärende till kommunstyrelsen med beställning av byggnad och ombyggnation till Höörs 
Fastighets AB.

Beslutsunderlag
1. Sätofta nybyggnation lägesrapport BUN april 2016.docx
2. Anteckningar styrgrupp och process Sätofta maj tom okt 2016.docx
3. QPR ProcessDesigner - Detaljplan utökat planförfarande med Planprogram 2016.pdf
4. Planprogram_20160607_Liten fil_Underskrift.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/6

§ 75 Kommundirektören informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Gull-Britt ska bjudas in till nästa kommunstyrelsens arbetsutskotts möte för att 
informera om statusen för integrationsarbetet.

2. Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Michael Andersson informerar kortfattat om:

1. Landshövdingsbesök.

2. Frostavallen, ombyggnation till små lägenheter.

3. Integrationsfrågor, Gull-Britt ska bjudas in till nästa kommunstyrelsens arbetsutskotts 
möte för att informera om statusen för integrationsarbetet.

4. Norra Rörum. KS har lagt en beställning. Förskolechefen ska leda arbetet.

5. Köpa mark på Åkersberg för ev. förskola. Nu inleds ett arbete med att skissa hur det 
skulle kunna se ut för att kunna se alternativen. Markägaren avser att bygga bostäder.

 

 

_____
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Dnr KSF 2017/126

§ 76 Budget 2018 - Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Budgetskrivelsen överlämnas till budgetberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Budgetskrivelsen ska ändras i enlighet med dagens diskussioner innan kallelsen till 
kommunstyrelsen skickas.

Ärendebeskrivning
Tjänstemännen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har arbetat fram ett förslag 
till budgetskrivelse för kommunstyrelsen. Alla nämnders budgetskrivelser ska ligga till 
grund för budgetberedningens arbete med kommunens driftsbudget

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse budgetskrivelse KS.docx

2. KS budgetskrivelse 2018 B.docx

_____
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Dnr KSF 2017/5

§ 77 Ekonomichefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tf ekonomichef Linda Andersson informerar kortfattat om:

1. Personalfrågor

2. Årsredovisningen

3. Ev. frågor från KS au till tf ekonomichefen

- genomgång av hemtjänsten.

- nyckeltal i budgetprocessen.

_____
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Dnr KSF 2016/619

§ 78 Årsredovisning 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
årsredovisningen, överlämna den till kommunfullmäktige och uttala att:

”Årsredovisningen har tagits fram utifrån lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
med inspiration av ramverket för integrerad redovisning (IIRC). Kommunstyrelsen 
konstaterar att det är första gången Höörs kommun tar fram en redovisning med en 
integrerad ansats och att det självklart finns mer att utveckla för att redovisningen ska ge 
en helhetsbild av den samhällsnytta kommunen bidrar med och de risker och utmaningar 
som kommunen framöver möter. Det är ändock kommunstyrelsens uppfattning att den 
integrerade årsredovisningen ger en rättvis och balanserad bild av verksamheternas 
prestationer under 2016. Kommunstyrelsen anser också att redovisningen lyfter 
väsentliga frågor som framöver kan påverka kommunens förmåga att skapa värde och 
samhällsnytta.”

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Årsredovisningen 2016 för Höörs kommun godkänns.

2. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i 
dessa organ beviljas.

 

Arbetsutskottet noterar att årsredovisningen ska lay-outas och textbearbetas vilket gör att 
information och struktur ändras till kommunstyrelsen sammanträde. Resultatet för 
andelen fossilfria resor kan också komma att uppdateras. Det som redovisas nu bygger 
på 2015 års resultat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Årsredovisningen ska ändras i enlighet med dagens diskussioner.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Redovisningen 
visar ett ekonomiskt resultat på + 4,4 miljoner kronor vilket är på 0,4 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag.  

För kommunfullmäktiges mål har 63 % av de mått som finns till målen ökat. Till de fyra 
målen har nämnderna sammantaget tagit fram 80 verksamhetsspecifika delmål. 55 % av 
dessa har nåtts.  

För att ytterligare öka kommunens gemensamma målresultat behövs insatser inom 
information och kommunikation, rekrytering, personalkontinuitet, medborgardelaktighet 
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och inklusion/integration. Det behövs också investeringar som möter framtida behov och 
ett ekonomiskt resultat på 0,5-1 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

Den ekonomiska prognosen för 2017 tyder på ett resultat om 0,02 % av skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen.

Den 16 februari bjöds samtliga förtroendevalda in till en workshop om mål, resultat och 
framtid.

 

En redovisning med en integrerad ansats

Årsredovisningen har tagits fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att 
årsredovisningen har ”besvarat” åtta frågor, se verksamhetsutvecklarens och 
finanschefens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag
Alla dokument nya, inlagda 2017-02-24/25
1. Tjänsteskrivelse för årsredovisning 2016.docx
2. Integrerad årsredovisning 2016 för Höörs kommun.docx
3. Ekonomistyrning och kontroll 2016 ink. ek. ö.sikt o analys KLAR.doc
4. RR och BR och FIA Helår 2016.XLs
5. Redovisningsprinciper  16.doc
6. Fernemo 10 största investeringarna.XLs
7. Exploateringsredovisning 20161231.XLs
8.  BEGREPPSFÖRKLARINGAR2016.doc
9. Mall exploateringsredovisning 2016.XLs
10. Bilaga4.1.Exploateringsredovisning2016.docx
11. RR, BR och Noter 2016 VA, 20170206.xlsx
12. VA Investeringsredovisning 2016, Höör, VA.XLs
13. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016, VA.docx
14. Mall investeringsredovisning 2016, GIS.XLs
15. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016, GIS.docx
16. Mall investeringsredovisning 2016, TN.XLs
17. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016, TN.docx
18. Investeringsredovisning 2016 SN.XLs
19. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016 SN.docx
20. Investeringsredovisning MBN 2016.XLs
21. Bilaga3.1.Investeringsredovisning MBN 2016.docx
22. Investeringsredovisning 2016 BUN.XLs
23. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016 BUN.docx
24. KS investeringsredovisning 2016.XLs
25.  KS Investeringsredovisning 2016 text.docx
26. Investeringsredovisning KFN 2016.XLs
27. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016 KFN.docx
28. Bilaga2.Resultatanalys2016, GIS.docx
29. Bilaga2.Resultatanalys2016 BUN.docx
30. Bilaga2.Resultatanalys2016 KFN.docx
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31. Bilaga2.Resultatanalys 2016 MBN.docx
32. Bilaga2.Resultatanalys2016 SN.docx
33. Bilaga2.Resultatanalys2016, TN.docx
34. Bilaga2.Resultatanalys2016, VA.docx
35. Ekonomistyrningochkontroll2016inklösiktoanalysKLAR.docx
_____



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-27 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/60

§ 70 Anmälningar till KS au i februari och KS i 
mars 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Anmälningar läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls.

1. Stambanan.com/nyhetsbrev 1 2017, (nyhetsbrev 1 2017 .pdf) KSF 2017/61

2. SKL - Meddelande om överenskommelse mellan staten och SKL om män och 
jämställdhet (05-2017-SIGN-Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män, 
pojkar o maskulinitetsfrågor.pdf)

3. SKL - Meddelande om överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid 
genomförande av vision e-hälsa 2015 (04-2017-SIGN-Handlingsplan vision e-hälsa.pdf)

4. Region Skåne - Minnesanteckning dialogmöte infrastruktur 12/1 Malmö + flera 
presentationer, (Minnesanteckningar_Dialogmöte_12jan.pdf + Region_Skåne 
_Dialogmöte_12jan.pdf + Skånenordost_Dialogmöte_12jan.pdf + 
Sydöstaskåne_Dialogmöte_12jan.pdf + MalmöLundregionen_Dialogmöte_ 12 jan.pdf). 
KSF 2016/392

5. Länsstyrelsen i Stockholm - Remiss, ansökan om kameraövervakning med drönare 
från SWECO Civil. (Höörs kommun avstår att lämna yttrande då remissen inte direkt berör 
Höörs kommun) KSF 2017/71

6. Migrationsverket - beslut om ersättning för vissa hyreskostnader (Beslut om ersättning 
för vissa hyreskostnader.pdf) KSF 2016/354

7. IT-kommuner i Skåne AB - styrelseprotokoll från 2017-01-26 (IT-kommuner i Skåne AB 
- Protokoll styrelsemöte 2017-01-26.pdf) KSF 2016-452

8. Rönneåns vattenråd - protokoll från 2016-11-25 (Bilaga 1. Rönneåns vattenråd 
protokoll 2016-11-25.pdf) KSF 2017/95

9. Rönneåkommitten - protokoll från 2016-11-25 (Bilaga 1. Rönneåkommittén protokoll 
2016-11-25.pdf) KSF 2017/95

10. Kommundirektörens nyhetsbrev - februari 2017 (Kommundirektörens nyhetsbrev 
februari.pdf) KSF 2017/60

11. Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 
( T170208_LSTM_3435_2017.pdf) KSF 2017/60


	nyhetsbrev 1 2017 .pdf
	05-2017-SIGN-Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män, pojkar o maskulinitetsfrågor.pdf
	04-2017-SIGN-Handlingsplan vision e-hälsa.pdf
	medd 4 sign
	Undertecknad ÖK om handlingsplan ehälsa

	Minnesanteckningar_Dialogmöte_12jan.pdf
	Region_Skåne _Dialogmöte_12jan.pdf
	Skånenordost_Dialogmöte_12jan.pdf
	Sydöstaskåne_Dialogmöte_12jan.pdf
	MalmöLundregionen_Dialogmöte_ 12 jan.pdf
	Beslut om ersättning för vissa hyreskostnader.pdf
	IT-kommuner i Skåne AB - Protokoll Styrelsemöte 2017-01-26.pdf
	Bilaga 1. Rönneåns vattenråd Protokoll 2016-11-25.pdf
	Bilaga 1. Rönneåkommittén Protokoll 2016-11-25.pdf
	Kommundirektörens nyhetsbrev februari.pdf
	T170208_LSTM_3435_2017.pdf
	Protokoll.doc
	Protokoll.doc
	Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §70).doc

