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Protokoll från styrelsesammanträde den 20 apriI2017, kl. l5:00 - l7:00
med Mellanskånes Renhållnings AB, 556214-7 800,på Åkerivägen 3 i Eslöv

Närvarande:

Ledamöter
Kje[-Åke Persson, ordfiirande
Johan Andersson, vice ordfürande fr.o.m. punkt 6
Gabriele Goldhammer
Gerty Holst
Fredrik Ottesen fr.o.m. punkt 6
Rickard Sallermo
Håkan Svensson
Lena Wöhlecke

Suppleanter
Bo-Göran Hansen
Erik Holmquist
Olle lding, tjänstgörande

Ovriga
Anette Hall, Vision
Mats Möller, Svenska Transportarbetarft)rbundet

Bengt Svensson, VD
Ä.sa Winkler, sekreterare

Ej närvarande
Olof Asserfors
Hanna Ershytt
Håkan Hansson
Louise Hedlund
Bernt Nilsson
Jeanette Petersen
Ronny Thall
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1. Sammanträdets öppnande

Ordftirande Çeil-,Åke Persson hälsade alla välkomna och ñrkl arade sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade
att välja Gerty Holst att jämte ordfiirande justera protokollet.

4. Protokoll från styrelsesammanträde 2017-03-01

Styrelsen beslutade
att godkänna protokollet från styrelsesammanträdet 2017 -03 -01 .

5. Rapport från verksamheten

Bengt Svensson rapporterade fran verksamheten:

En ny 24 metersvåg har installerats på anläggningen i Stavröd. Vågen behövs flor att kunna regi-
strera alla inkommande massor till sluttäckningen.

Merab har gjort en upphandling av en avfallskross. Upphandlingen vanns av OP Systems AB, som
kommer att leverera en ny kross, DW 3060 under maj 2017 . Kostnaden lor den nya krossenär 4,39
miljoner kronor. Samtidigt byts den gamla krossen (DW 3060 årsmodell 2006) in flor 1,25 miljoner
kronor.

En ny hjullastare (Volvo L70H) har köpts in till Rönneholms avfallsanläggning fijr 1,60 miljoner
kronor.

En gammal hjullastare (Ljungby L15, årsmodell 2008) har sålts via Kvarndammen (KVD), fiir 0,5
miljoner kronor.

En gammal lastbil (Volvo FM 486, årsmodell 2008) har sålts für 0,26 miljoner kronor.
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LSR AB har genomfürt en upphandling gällande behandling av matavfall från LSR-regionen. Upp-
handlingen resulterade i att matavfallet fran LSR-regionen från och med 2017-05-01kommer att
behandlas på biogasanläggningen i Helsingborg. För Merabs del kommer det att innebära ca I mil-
jon kronor i minskad omsättning på årsbasis.

Den gamla kompaktorn CAT ska säljas och att det ska köpas in en begagnad bandmaskin, som kan
användas både på lFA-deponin och på schaktdeponin i stället.

Den nya personalboden har installerats på .A.VC i Höör.

Det har ännu inte kommit något beslut från Länsstyrelsen gällande anmälan om sluttäckning av
deponin i Stawöd. Den27 apnl2017 har det gåttt3 månader sedan Merab lämnade in anmälan och
senast då fiirväntas beslutet från Länsstyrelsen komma.

Styrelsen beslutade
att godkåinna verksamhetsrapporten.

6. Ekonomisk Rapport

Bengt Svensson redogiorde flor det ekonomiska resultatet t.o.m. mars 2017 i enlighet med bilaga 1.

Resultatet fi)r perioden januari t.o.m. mars 2017 var drygt 1,9 miljoner kronor, vilket var I,7 miljo-
ner kronor bättre åin budget och 0,8 miljoner kronor bättre än motsvarande period füregående år.

Reavinsterna på de sålda maskinerna är inte inkluderade i resultatet, utan de tillkommer.

Ersättningen für producentansvarsmaterial samt fiir tidningar är högre än budgeterat beroende på
högre marknadspriser.

Ersättningen for forsäljning av grot är inkluderad i resultatet t.o.m. mars. Däremot är kostnaden ftir
krossning av materialet inte med.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten

Bilaga 1

7. rindring av mötesdatum

Styrelsen beslutade
att ändra datum ftir nästa styrelsemöte från 2017-05-29 till2017-08-28 med start k1.08:30.
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8. Information om uppftiljning av Eslövs kommuns miljömålsarbete ftir hållbar utveckling

Marie Brandt, miljöstrateg i Eslövs kommun informerade om Eslövs kommuns miljömålsarbete for
hållbar utveckling.

Därefter presenterade Bengt florslag på redovisning gällande Merabs del i uppfoljningen av Eslövs
kommuns miljömålsarbete für hållbar utveckling.

Styrelsen beslutade
att godkänna ftirslaget till redovisning.

Bilaga2

9. Ovrigt

Bengt Svensson summerade sin tid som vd på Merab och passade samtidigt pâ att rikta ett stort
tack till såväl styrelsen som personalen fiir ett mycket gott samarbete. Under Bengts dryga sju år
som vd har det gjorts flera fi)rändnngar i verksamheten som medlort investeringar i såväl maskiner
som olika anläggningsdelar. Bengt redovisade några axplock:

Utökning av komposteringsytan i Rönneholm 2010
Invigning av ny.A.VC i Löberöd 2011
Utökning av sorteringsplattan på Rönneholm 2011
Nybyggnad av en plasthall, slurrytank samt press ftir behandling av matavfall på Rönne-
holm2012
Intern våg på Rönneholm 2012
Investering i Stirlingmotorer for deponigas på Rönneholm2}l2
Inlorande av 4-facksinsamling i alla kommuner 2013 och ny taxa
Nya personalutrymmen på Rönneholm 201 4
Renovering av ÅVC Rönneholm 2014

Ordfiirande tackade Bengt fiir hans insatser och påminde om att hela styrelsen är inbjuden till den
officiella avtackningen av Bengt den24 maj mellan kl. 11:00 - 13:00 på Ringsjö Krog & Wärds-
hus.

Olle Iding vidarebefordrade en fråga han fätt gällande producentansvarsmaterial. Alla konsumenter
betalar en fi)rpackningsavgift på lorpackningar som köps i svenska butiker. Denna avgift ska bl.a.
täcka FTI:s kostnader ftir insamling och återvinning. Dessutom betalar invånarna i Merabs ägar-
kommuner for insamlingen via Merab av producentansvarsmaterial via renhållningsavgiften. D.v.s.
man betalar 2 gårnger. Bengt svarade att det är korrekt. Det är också så att Merab inte får full kost-
nadstäckning für insamlingen via den materialersättning som betalas av FT och därav måste ta ut
en kostnad av abonnenterna. Vinsten med 4-facksystemet är att en stor del av producentansvars-
materialet sorteras ut for återvinning i stället ftir att hamna bland restavfallet och som går till für-
bränning.
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Erik Holmqvist ställde en fråga om fackindelningen i 4-fackskärlen. En del upplever att facket lor
matavfall är fär litet, medan andraupplever att facket für plastftirpackningar är fiir litet. Bengt sva-
rade att man på sikt bör se över fackindelningen och då framfor allt att flytta plastlorpackningarna
till kärl 2 och tidningar till kärl l. Tidningama skulle då läggas i insatsen som hittills använts frir
matavfall och matavfallet skulle läggas i facket där plastforpackningarna läggs ftir närvarande och
plasten skulle läggas där tidningarna läggs idag. Med dessa ändringar skulle tvåfackskärlen även
kunna tömmas med fyrfacksbilar.

.Å.sa Winkler informerade styrelsen om att Merab har anslutit sig till en gemensam upphandling av
el via Lunds kommun. I upphandlingen finns det möjlighet attväljamiljömärkt el.

Styrelsen beslutade
att Merab ska upphandla miljömärkt el

Vid protokollet

Ä,sa Winkler

Justeras

¿?ø1ë t
Persson

Ordforande
Gerty Holst
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Resultat efter finansella poster

Resultat efter skatt o bokslutsdisp.
Skatt

Resultat före skatt

Rörelseresultat

Rörelsens kostnader

Summa övriga rörelsekostn

Summa intäkter

I 000

I 000

I 000
-300

I 300

-12 900

-12 900

-79 370
-18 610

-60 760

-27 500
-5 100
-5 500

-1 0 200
-12 460

93 570

67 700
25 870

Budget
2017

Mel lanskånes Ren hål ln ingsaktiebolag
556214-7800

Tusen kronor
Nettoomsättning
Renhållningsavgifter

a rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Entreprenadersättning,sophämtn ing
Êntreprenadersättning, slamtömn ing
Kostnader egna transportm
Behandlingskostnader

a rörelsekostnader

Kostnader för personal
Lönekostnader

Av och nedskrivningar
Avskrivn.enligt plan
Nedskrivning maskiner och invent
Summa av och nedskrivning

Finansiella intäkt/kostn

Överavskrivni

fl'*

I 959

I 959

I 959
-9

r 968

-3 040

-3 040

-18 327
-4 303

-14 024

-6 779
-1 111
-1 360
-2 384
-2 390

23 335

16 360
6 975

Utfall

mars 2017

233

16 9
64

Budget
mars 201

250

250

250
-75
325

-3 225

-3 225

-19 843
-4 653

-15 190

-6 875
-1275
-1 375
-2 550
-3 115

¡3

5

I

I 169

I 169

1 169
-57

1 226

22 820

-2 988

-2 988

-18 606
-4 350

-14 256

-6 498
-995

-1 342
-2 564
-2 857

16 198
6 622

Utfall

mar-16

Õ-;:^
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MERABs styrelse
Uppföljning av Eslövs kommuns miljömålsarbete, zo:.6

I april 2016 antogs Eslövs miljömålsprogram av kommunfullmäktige. I programmet ingår en årlig upplätjning av
miljömålsarbetet.

För uppftiljning, använd checklistan så här:

Svaren under resultat och status fflls i, de ska beskriva arbetet under 2016 samt status ftir åtgärden vid tiden då checklistan fulls
i. I de fall det efterfrågas, frll i bilagda Åtgärdsbeskrivníng, Esk)vs miljömålsprogram, samt lor åtgärd 2.1.3. : bilaga upprtilning
mtitørställning 2016. Har ni frågor eller behöver hjälp, kontakta miljöstrateg Marie Brandt på marie.brandt@eslov.se.

Checklistan ska fyllas i ftirvaltnings-/bolagsvis och godkännas av respektive nämnd/styrelse. Checklistan skickas därefter till
kommunens miljöavdelning senast 3l mars 2011 .

Checklistan ftir uppftiljning ifylld av ftirvaltningscheflvd: _Bengt Svensson Datum: 2017-03-31
Uppftiljningen godkänd av nämnd/styrelse: enl. ägardirektiven Datum:

1. Ekokommunen Eslöv

Effektmål: Eslövs kommun ska voro en bra ekokommun och förebild. Vi ska bidra till de nödvtindiga

beteendeförrindringar som krtivs för att styra om mot ett hållbart somhölle. Vi ska förse kommunmedborgarna med

information och stimulera till engagemang.

pelmål 1.1: Ekokommunen Eslöv ska vara en bra förebild
1.1.5. Avfallsinsaml¡ng i de egna verksamheterna
Att sortera och samla in avfall flor vidare användning är en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle. I alla kommunala

verksamheter ska det finnas möjlighet att källsortera avfall.
Ansvar: SeF. Andra medverkande: alla färvaltningar och bolag.

Resultat och status
Alla ftirvaltningar och bolag: Finns bra möjligheter att källsortera avfall i de lokaler ni bedriver verksamhet i? I de fall det inte

finns, ange bristerna.

På Merab finns full källsortering

Delmål 1.2: Eslöv ska profileras som en ekokommun
Oelmål 1.3: Eslövs kommun ska arbeta for hållbara beteendeförändringar
1.3.6, Kompetensutveckling av förtroendevalda
Alla ftirtroendevalda inom kommunens nämnder och bolag ska ha kánnedom om Eslövs miljömål och erbjudas information om
kommunens miljöarbete.

Ansvar: Klk med stöd av MoS.

Andra medverkande: Alla förvaltningar och bolag

Resultat och status
Alla ftirvaltningar och bolag: Ange hur ni arbetat med åtgärden.

Klicka här ftir att ange text.

2. Energi och klimat

Effektmål: 2020 ska Eslövs kommunorganisotion vora fri från fossila brönslen. Den totala energionvtindningen i
kommunen skq minska och produktionen av förnybar energi ska öka.

Bilaga 2 S tyrelsesammanträdesprotoko ll 20 | 7 -0 4 -20



MERABs styrelse
Uppföljning av Eslövs kommuns miljömålsarbete, zo:.6

Delmål 2.1: Kommunorganisationen i Eslövs kommun ska senast 2O2O vara fri från
användning av fossila bränslen. Uåtet avser uppvärmning av byggnader, transporter och att
all el som används ska vara producerad utan fossila energikällor.

2.LL. Fossilfri och energieffektiv uppvärmning
Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska senast 2020 vara fri från fossila bränslen. Till 2020 ska den totala

energianvändningen per kvadratmeter ha minskat med minst 20 procent jämftirt med 2009.

Ansvar: Serviceftirvaltningen i samarbete med Ebo. Andra medverkande: Alla forvaltningar och bolag.

Resultat och status
Merab:
Beskriv hur ni arbetat flor att genomlora åtgärden och hur statusen ftir åtgärden ser ut just nu.

,4r 2010 frångick man elradiatorer och installerade vattenburet system och nya värmepumpar.

2.1.2. Riktlinjer för fordon
Den totala energianvändningen i fordonsflottan ska minska med minst 20 procent till 2020 jämfürt med 2009.

Vid val av fordon vid leasing och inköp av bilar och lätta lastbilar gäller 'Riktlinjer Ítir fordon". Enlig dem ska energieffèktiva

fordon prioriteras och sådana som drivs med gas eller el väljas i ftirsta hand. Fordon som kan köras på fomybara bråinslen ska i
ftirsta hand tankas och köras på dessa.

Ansvar: Serviceforvaltningen. Andra medverkande: Alla ftirvaltningar och bolag

Resultat och status
Alla ftirvaltningar och bolag:

Är riktlinjerna kända i bolaget (bland annat kavet på att bilar som kan, ska tankas med färnybara bränslen)? Efterlevs de? (Eslövs

kommuns riktlinjer ftir fordon bifogas).

Ja

2.L.3. Riktlinjer för resor och möten
Eslövs kommuns riktlinjer ftir resor och möten syftar till att minska den negativa miljöpåverkan från resor och möten genom att

styra upp val av fordon vid resor, och rutiner ftir möten. Riktlinjema innehåller också krav på att ett system for
klimatkompensation tas i bruk 2015 och att fürvaltningarna ska uppmuntra de anställda att ta sig miljövänligt till jobbet. Dessa

riktlinjer gäller från 2014-07-31 och ska implementeras i hela organisationen.

Ansvar:
För implementering: Miljö och Samhällsbyggnd, ftirvaltningschef
För efterlevnad: respektive florvaltningschef och vd

Resultat och status

Alla forvaltningar och bolag:

Beskiv hur ni har arbetat med riktlinjema under 2016. Hur de kommunicerats, efterlevts och ftiljts upp. ? (Eslövs kommuns

riktlinjer ftir resor och möten bifogas).

Under 2017 kördes våra personbilar nästan uteslutande på gas. Det tankades gas fijr 29.919:- och bensin ftir 406:-, vilket
blir 98,7o/o användning av gas. Bilarna har tillsammans gått 3673 mil. Ett Ëtal resor med tåg eller flyg har genomfärts

under 2016. Lastbilama har gått 24330 mil och en total dieselkostnad på I 189400:-

. Fyll i bilaga uppjöljning mätarställning 2016.

Oelmål 2.2: Energianvändningen i det geografiska området Eslövs kommun ska minska
Oelmål 2.3: Produktionen av förnybar energi iEslövs kommun ska öka
2.3.L. Produktion av b¡ogas
Att använda fossilfri biogas som framställts genom rötning av till exempel avloppsslam ger en koldioxidekvivalentvinst på 180

procent jämfort med att inte röta biomassan och istället använda fossilt bränsle. (Om metangasen i biomassan inte tas omhand

sipprar den ut i atmosfáren. Bättre då att bränna metangasen, som är en mer potent växthusgas än koldioxid, och utvinna energin

ur gasen. Kvar blir då koldioxid, mindre skadlig än metangas.)

Av rötat avloppsslam producerar VASYD biogas till fordonsgas och uppvärmning vid Elling reningsverk,

B ilaga 2 S tyrelsesammanträdesprotokoll 20 I 7 -0 4 -20
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Merab producerar substrat till biogas ur rötat matavfall.

Ansvar
VASYD och Merab

Resultat och status
VASYD och Merab:

. Fyll i.Åtgärdsbeskrivning, Eslövs miljömålsprogram (finns som bilaga).

. Beskiv hur ni arbetat for att genomfora åtgärden och hur statusen ftir åtgärden ser ut just nu. Klicka här für att ange text.

Merab:

¡ Ange hur mycket biogas som producerats ur matavfall från Eslövs kommun. Under 2016 levererade vi ut 6563 ton slurry
lor rötning. Denna mängd har ett energivärde av 3,2 GWh. Detta är inklusive färbehandlat matavfall från andra

kommuner.

2.3.2. Energi ur avfall och deponigas
Det brännbara avfallet som samlas in av Merab och levereras till SYSAV ftir energiproduktion. Ur deponigas från Rönneholms

avfallsupplag produceras energi ut deponigas.

Ansvar
Merab

Resultat och status
Merab:

. Fyll i Åtgrirdsbeskrivning, Eslövs míljömålsprogram (finns som biløga).

. Beskiv hur ni arbetat ftir att genomflora åtgärden och hur statusen ftir åtgärden ser ut just nu. Klicka håir ftir att ange text
r Ange hur mycket energi som producerad av brännbart avfall från Eslövs kommun. Mängden brännbart hushållsavfall

uppgick 2016 till 10300 ton. Det har ett energivärde av 30,9 GWh. RT-Flis (krossat virke) och grenar o ris till en mängd

av 81 18 ton levererades till värmeverk och har ett energivärde av 26 GWh.
r Ange energiproduktion, stirling-el (MWh) samt stirling-värme (MWh). Stirlingmotorerna levererade 69,33MWh el och

180 MWh värme.

3. Giftfritt

Effektmål: Eslövs kommunorganisation ska arbeta øktivt med kemikaliefrågor o:ch göra bra val medfokus på mitjö
och hållbqr utveckling. Särskiltfarliga kemikalier skafasas ut.

Oelmål 3.1: Eslövs kommun ska arbeta aktivt för minskad kemikaliespr¡dning i miljön
Delmål 3.2: Särskilt farliga kemikalier ska fasas ut

4. God vattenstatus
Åarna och sjöarno i Estövs kommun sko minst ha god status. övergödningen ska minska och den biologisko

mångfalden och de rekreativa vtirdena i och omkring vattenmiljöer ska öko. Dricksvattnet i kommunen ska ha ett bro

skydd mot negativ påverkan.

Oelmål 4.1: Senast 2021 ska vattenförekomsterna Ringsjön och Rönne å uppvisa god status
enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Senast 2027 ska vattenförekomsterna
Kävlingeån och Saxån uppvisa god status.
Delmål 4.2; Dricksvattenförekomster i Eslövs kommun ska skyddas

5. Planera hållbart
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Den biologisko mångfalden i Eslövs kommun ska vörnas. Framtidens Eslöv ska ploneros utifrãn ett
hållborhetsperspektiv, det sko vara lcitt att levo hållbart i Eslövs kommun.

Delmål 5,1: Värdefull natur ska skyddas
Oelmål 5.2: Kommunens frilufts-och rekreativa värden ska utvecklas
Delmål 5,3: Eslövs kommun ska planeras och byggas nåtlnart

5.3.2. Avfa llsinsamling
Mellanskånes renhållning AB arbetar kontinuerligt med att ñ renare och mer hållbart användbara avfallsfraktioner. Kundema

erduds sortering i tio fraktioner vid bostaden, även ftirpackningar.

Avfallsplan flor Eslöv, Höör och Hörby, som styr arbetet under denna punkt, antogs 2014-04-28.

Ansvar
Merab

Resultat och status
Merab: Under 2017 kommer avfallsplanen att uppdateras.

r Fyll i.Åtgdrdsbeskrivning, Eslövs miljömålsprogram (finns som bilaga).
¡ Ange utsorterat brännbart avfall (kg/person), andel av matavfallet som gick att röta samt insamlat hushållsavfall totalt

fran Eslövs kommun (kg/person). Av insamlat matavfall utgjorde 62,5 kglpers. abonnenter med finfack och fär övriga

abonnenter 86,4 kg/pers. Av brännbart kärl avfall utgjorde 86,6 kg/pers. abonnenter med fyrfack och ftir övriga

abonnenter 153,6 kg/pers. Totalt har i Merab regionen samlats in4578 ton matavfall, 7174 tonbrännbart och på

återvinningscentralerna har 23332 ton samlats in. Detta ger en total av 35084 ton. Den genomsnittliga folkmängden i

våra ägarkommuner var 63786 personer vilket medfiir 550 kg/person.

Oelmål 5.4: Kommuninvånarna i Eslövs kommun ska ha en god livsmiljö och deras hälsa ska
skyddas från olägenheter

Bilaga 2 Styrelsesammantrâdesprotoko ll 20 I 7 -0 4 -20



Kommunledningsförvaltningen

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77
kommunen@horby.se | www.horby.se

2017-05-10

Minnesanteckningar samverkansmöte mellan ks 
arbetsutskott i Höör och Hörby 2017-05-09

Närvarande: Susanne Asserfors, Stefan Lissmark, Christer Olsson, Susanne Meijer, Birger 
Larsson, Eva Lindholm, Magnus Lennartson, Stefan Borg, Fredrik Hanell, Lars-Olof 
Andersson, Michael Andersson, Johan Eriksson, Mikael Daxberg, Gunilla D. Skog, Camilla 
Lindhe

1. Föregående mötes minnesanteckningar
Det fanns inget att erinra om föregående mötes minnesanteckningar.

2. Pågående samarbeten/utvärdering

En sammanställning har gjorts som visar hur verksamheten är organiserade i pågående 
samarbeten.
- VA-GIS, gemensam nämnd. Höör är värd för nämnden, operativ verksamhet i 

Hörby.
- Turism i samarbete med Eslöv, parnerskap. I Hörby bedrivs den operativa 

verksamheten. 
- UNIKOM, gemensamt bolag. I Hörby finns styrelsens säte och operativa 

verksamhet.
- Räddningstjänst, gemensam räddningschef och beredskapssamordnare. Ingen 

direkt värdkommun.
- Renhållning i samarbete med Eslöv, gemensamt bolag. Styrelsens säte i Eslöv.

Följande utvärderingar pågår eller planeras:
- VA-GIS, En enkät ska skickas ut till KS i Höör och Hörby, VA/GIS-nämnd och 

tjänstemän. I enkäten frågas bl.a. om erfarenheter från pågående samarbete samt 
nya samverkansområden.

- Turism, utvärdering pågår. Ett förslag kommer i augusti 2017. Arbetsutskotten vill 
ha uppdaterad information om den pågående utvecklingsprocessen.

Tidsplan:
- För Hörby:
- KSAU 22 alternativ 23 augusti



- KS 11 september
- KF 25 september

Sammanställning alla kommunerna:

- 19/20 juni – KSAU Höör-information
- 22/23 augusti – KSAU färdigt ärende Hörby, Eslöv
- 28/29 augusti – KSAU Höör (handlingar kompletta och förslag till beslut)
- 5 september – KS Eslöv
- 11 september – KS Höör och Hörby
- 25 september – KF Hörby och Eslöv
- 27 september – KF Höör

UNIKOM håller bolagsstämma 19 maj 2017 i Hörby.

3. Uppföljning och planering av överförmyndarverksamheten

Gunilla D. Skog redovisar ett utkast till budget för 2018. Förslaget är att varje 
kommun avsätter 400 000 kr vardera för uppstartskostnader samt att Hörby avsätter 
300 000 kr för handläggarresurser för verksamheten i Hörby. En specificerad 
kostnadsbudet för uppstartskostnaden önskas till nästa möte 2017-08-10.

Gunilla D. Skog får med sig ett antal medskick till den pågående utredningen. 
Exempel är för- och nackdelar med gemensam nämnd och samrådsmöten mellan 
KSO, storleken på nämnden, t.ex. 2+2 ledamöter, utbildning för ledamöterna innan 
organisationen verkställs.

Utredning av möjligheten att anställa en person från och med den 1 januari 2018 ska 
färdigställas och presenteras på nästa möte så att beslut kan fattas om anställning ska 
ske enligt förslag eller inte”. Vidare ska ett tidschema för övriga beslut presenteras för 
godkännande.

4. Gemensam nämnd för räddningstjänsten i Höör och Hörby, principdiskussion

Två alternativa nämnder föreslås för räddningstjänstens verksamhet:
a. En samverkansnämnd där räddningstjänsten och framtida gemensam verksamhet 

inryms. VA/GIS-nämnden kvarstår.

b. VA/GIS-nämnden breddas för att inrymma räddningstjänsten.

Kommuncheferna får i uppdrag att komma med en analys av för- och nackdelar med 
respektive förslag till samverkansmötet 2017-08-10.

5. Gemensam vikariepool skola och socialtjänst

Personalcheferna fick i uppdrag att undersöka intresset för gemensam vikariepool för 
skola och socialtjänst.



Yttranden har begärts in från berörda verksamheter. Utifrån inkomna svar visar det sig 
att det i nuläget inte finns något intresse för gemensam vikariepool eftersom ett flertal 
hinder av teknisk, juridisk och personalledningsmässig art har identifierats. Viss 
samverkan kan ske inom LSS, hemtjänst vid kommungränsen och boenden.

Arbetsutskotten ser positivt på att samverkansträffar sker i verksamheter för LSS, 
hemtjänst och boenden.

6. Övriga frågor

Folkhälsa
Båda kommunerna är i uppstarten med att integrera folkhälsa i verksamheten. Hörby 
har en folkhälsosamordnare men inte Höör.

Vid samverkansmötet 2017-08-10 presenterar båda kommunerna hur nulägesstatusen 
är. Exempel på frågor som ska belysas är hur verksamheten bedrivs idag? Vilka 
tillgängliga personalresurser som finns?

Lokaler
Kommuncheferna får i uppdrag att till nästa samverkansmöte 2017-08-10 presentera 
en analys över gemensamt lokalbehov utifrån lokalförsörjningsplaner.

FINSAM

ODEN

 Redovisning av nuläge och process
2017 finansiering klar
2018 ODEN ska fasas ut
2019 finansiering upphör

 Hur går vi vidare?
Arbetsmarknadschef Hörby och personalchef Höör kommer in med redovisning 2017-
08-10



Gastankställe
EON har meddelat att beslut har fattats att etablera gastankställen i Hörby vid 
Bilmånsson och i Höör vid Hardys.

7. Nästa möte
Nästa samverkansmöte sker i Höör 2017-08-10, kl 09.00.
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Justerande Utdragsbestyrkande

§ 171 Upprop

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

_____
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Dnr KSF 2016/574

§ 172 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, 2017-05-29, kl. 16.00.

3. Föredragningslistan godkänns.

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

_____
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Dnr KSF 2016/279

§ 173 Analys av undersökningen Sveriges 
bästa miljökommun 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

1. Miljöstrategen uppdras att arbeta vidare med de frågeställningar som i analysen av 
undersökningen Sveriges bästa miljökommun 2016 bedöms som prioriterade.

2. Miljöstrategen ska utarbeta en tidplan för framtagande av ett miljöprogram. Tidplanen 
ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2017.

Ärendebeskrivning
I rankingen Sveriges bästa miljökommun 2016 hamnade Höörs kommun på 167:e plats 
bland Sveriges 290 kommuner med resultatet 12,8 poäng av maximala 37.

Rankingen är ett resultat av en granskning som tidningen Aktuell Hållbarhet genomfört av 
miljöarbetet som bedrivs i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen sker dels genom en 
egen enkät dels genom uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL 
och Ekomatcentrum.

KSAU behandlade ärendet hösten 2016 och beslutade då att förvaltningen uppdras att 
analysera resultatet och ge förslag på åtgärder kommunen kan vidta som är relevanta för 
kommunens miljöarbete och samtidigt kan förbättra kommunens ranking.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Analys av resultat i enkät om Sveriges bästa mijökommun.docx
2. Bilaga Analys Sveriges bästa miljökommun.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §150).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §304).doc
_____
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Dnr KSF 2017/5

§ 174 Ekonomichefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

2. Placeringsfrågan kring kommunens likvida medel/aktiesparande/fonderingar ska tas 
upp som ärende vid nästkommande kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen informerar kortfattat om:

1. Likviditet

2. Pensionsförvaltning

3. Personalfrågor

 

 

_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 9 (52)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/74

§ 175 Firmatecknare för Höörs kommun 
(2017)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

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

- kommundirektör Michael Andersson, tf ekonomichef Linda Andersson, 
redovisningsansvarig Charlotta Lindhe, kanslichef Gunilla Dencker Skog och 
utvecklingschef Peter Wollin,

var för sig med kontrasignation av antingen:

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

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

- kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och 
utmätning ska utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller tf 
ekonomichef Linda Andersson var för sig,

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-02-13 §45 tagit beslut angående firmatecknare. Förändringar 
bland medarbetare kräver nytt beslut angående firmatecknare för Höörs kommun, 
organisationsnummer 212000-1116.

Beslutsunderlag
Firmatecknare för Höörs kommun20170412.docx.pdf
_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 10 (52)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/533

§ 176 Budget 2018 VEP 2019-2022 
Investerings- och exploatering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta:

Investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till investerings- och exploateringsbudget 
för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 – 2022. Förslaget är framtaget tillsammans med 
ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder. Investeringstakten är högre för de 
kommande åren. En ökande befolkning ger ett större behov.

Beslutsunderlag
Sammanställningar investerings- och exploateringsbudget till KSau.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/640

§ 177 Ekonomisk uppföljning/prognos till och 
med april 2017 - samtliga 
nämnder/styrelse

Beslut
Kommunstyrelsens arbetstutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Prognosrapporten för april 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

2. Vidta åtgärder för att minska underskottet för året med restriktivitet med inköp av varor 
och tjänster, vakansprövning och restriktiv vikarietillsättning, översyn av servicenivåer och 
restriktivitet i fördelning av bidrag. Åtgärderna gäller samtliga nämnder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Kommunledningskontoret uppdras att göra en analys av kostnadsutvecklingen 
för politikerarvodena.

2. Återrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni månad. 

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogör muntligen vid dagens möte för ekonomisk uppföljning/prognos 
avseende april månad 2017.

Se skriftlig rapport som inkommit och redovisas på mötet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i april beslutades att efter det att SKL:s analys av 
kommunens styrsystem och verksamheter redovisats, ska beslut fattas om vilka åtgärder 
som ska vidtas med anleding av att prognosen visar på ett betydande underskott.

Kommundirektören informerar utifrån SKL:s analys. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott diskuterar uppgifter som framkommit och som kan vara underlag för 
framtida förändringsarbete, däribland höga politikerarvoden, infrastrukturkostnader (en 
felrapportering), relativt höga kostnader inom fritid (kultur- och  fritidssektorn).

 

 

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning drift 1704.pdf
2. Investeringsuppföljning 1704.pdf
3. Vakansprövning HR.docx
4. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §86).doc
_____
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Dnr KSF 2017/195

§ 178 Ekonomiutredning - ekonomisk 
uppföljning och redovisning inom 
Mittskåne Vatten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

A.

1. All fakturering, avstämning och uppföljning (inklusive inkassoärenden) för VA-kollektiv 
Höör och VA-kollektiv Hörby sköts av Mittskåne Vatten (kundservice).

2. Alla inbetalningar sker till Mittskåne Vatten (Höörs kommun) och stäms av, men 
likviditet som tillhör VA-kollektiv Hörby överförs från Höör till Hörby månadsvis. Själva 
intäktsredovisningen sker i respektive kommun baserat på bokföringsfil.

3. Alla leverantörsfakturor för VA-kollektiv Höör och VA-kollektiv Hörby ska tas emot, 
stämmas av och redovisas hos Mittskåne Vatten.

4. Alla leverantörsfakturor som avser Hörby VA-kollektiv redovisas som kostnader i Höörs 
kommun, men kodas internt som investeringsfakturor eller driftfakturor. Kostnaderna 
vidarefaktureras månadsvis från Höörs kommun till Hörby kommun.

5. Mittskåne Vatten ska från och med maj 2017 genomföra månadsrapportering till den 
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska även 
gälla för rapportering till respektive kommunstyrelse.

6. Mittskåne Vatten ska från och med tertial 2 2017 genomföra rapportering till den 
gemensamma nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska även 
gälla för rapportering till respektive kommunfullmäktige.

7. Mittskåne Vatten ska till bokslutet 2017 genomföra rapportering till den gemensamma 
nämnden enligt för verksamheten framtagen mall och denna ska även gälla för 
rapportering till respektive kommunfullmäktige.

8. Gemensamma redovisningsprinciper för VA fastställs i båda kommunerna (bil G).; med 
följande förändringar av VA/GIS-nämndens förslag när det gäller fördelning av kostnader: 
Kostnader för kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom budget, utbetalningar 
samt upphandlingsstödsystem ska fördelas genom VA:s andel av drift. Dessutom ska 
kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning enligt VA:s andel av drift.

9. Respektive ekonom ges access till den andra kommunens ekonomisystem för att 
möjliggöra effektiv rapportering till VA/GIS-nämnden.

10. Mittskåne Vatten ska upprätta årliga internkontrollplaner med syfte att kontrollera att 
inkomster och utgifter redovisas på rätt VA-kollektiv. Kontrollplanerna och dess 
uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen.
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B. Ärendet ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
VA/GIS- nämnden har initierat ärendet och begärt att kommunstyrelsen ska fatta beslut 
enligt deras förslag. Ekonomichefen har yttrat sig över VA/GIS-nämndens framställan och 
har i de flesta delar inget att erinra. När det gäller kostnadsfördelningen anses dock att 
kostnader för kanslichef, ekonomichef, redovisningschef, ekonom budget, utbetalningar 
samt upphandlingsstödsystem ska fördelas genom VA:s andel av drift. Dessutom ska 
kostnader för inköpssamordnare ingå i fördelning enligt VA:s andel av drift.

Se i övrigt ekonomichefens yttrande.

Beslutsunderlag
1. Yttrande ekonomiutredning Mittskåne vatten 20170508.docx
2. 2017-03-14 VA-GIS nä § 37 eko redovisn msv.doc
3. Avrapportering.docx
4. Bilaga A Organisationsformer inom VA.docx
5. Bilaga B Processkarta ekonomiadministrativt upplägg.docx
6. Bilaga C Månadsrapport.docx
7. Bilaga D Årsrapport Mittskåne Vatten.docx
8. Bilaga E Årsrapport för VA HöörHörby.docx
9. Bilaga F Tertialrapport för VA HöörHörby.docx
10. Bilaga G Redovisningsprinciper för VA.docx
11. Tjänsteskrivelsekanslichefen
 

 
_____
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Dnr KSF 2017/165

§ 179 Sanktioner (inom Höörs kommun)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Sanktionsavgifter beslutade av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegering från 
miljö- och byggnadsnämnden ska tillfalla kommunstyrelsen.

2. Avräkningen sker årligen i december och utförs av ekonomikontoret.

3. Miljö- och byggnadsnämnden ska få täckning av externa merkostnader som uppstår på 
grund av utredningar med anledning av nämndens tillsynsansvar.

4. Ekonomichefen beslutar vad som ska anses vara externa merkostnader som kan 
täckas enligt detta beslut.

5. Den nya hanteringen av sanktionsavgifterna ska träda i kraft omedelbart.

 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet  2017-04-03, § 104 till kommundirektören för 
vidare utredning.

När den nya plan- och bygglagen (PBL) kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter 
som ska tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är 
baserad på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda 
regelverket. Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för 
hanteringen av ärendena med olovligt byggande.

Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att 
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter 
tillfalla kommunen centralt.

Merkostnader, så som konsultkostnader för utredningar som genomförs med anledning av 
nämndens tillsynsansvar, bör dock täckas av kommunstyrelsen som kan finansiera detta 
med de sanktionsavgifter som kommer in. Avräkning bör ske en gång per år i december 
och genomföras av ekonomikontoret. Vid avräkning är det ekonomichefen som avgör 
vilka kostnader som utgör ersättningsbara merkostnader.

Vid utformandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med ekonomichefen och 
kommundirektören.

 

Beslutsmotivering
Sanktionsavgifter beslutas med stöd av lag. För att upprätthålla ett förtroende för 
tjänstemännens och beslutsfattarnas opartiskhet bör sanktionsavgifter inte vara 
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budgetpåverkande.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 KSAU §109).doc
2. Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf 
Englesson)
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §104).doc
4. TjänsteskrivelseSanktionsavgifter2.docx
_____
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Dnr KSF 2017/238

§ 180 Kostnadsjämförelse mellan modul 
byggande och fast byggnation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i april att uppdra åt kommundirektören att 
göra en kostnadsjämförelse mellan vad det kostar att bygga skolbyggnader med moduler 
och vad det kostar att bygga stadigvarande. Tf. ekonomichef har bjudits in till mötet för att 
presentera jämförelsen.

I bifogat kalkylunderlag framgår att den årliga kostnaden för moduler uppgår till 2,4 mnkr 
respektive 1,9 mnkr vid ett modulbyggande på 5 respektive 10 år. Kostnaden för en fast 
byggnation beräknas till 1,4 mnkr per år.

Kostnaderna avser enbart byggnation. Kostnader för drift med VA, el, lokalvård med mera 
tillkommer i alla beräkningar. De är dock i princip lika stora oavsett byggande och har 
därför utlämnats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse moduler kontra fast byggnation.pdf
2. Kostnadsjämförelse moduler kontra byggnation.pdf
3.Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §147).doc
_____
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Dnr KSF 2011/183

§ 181 Tidsbegränsning av Plan för Frosta 
Center

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

 

Ärendebeskrivning
Kommunarkiitekten har inbjudits till dagens KS au för att svara på frågor om detaljplanen 
för Frosta Center.

_____
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Dnr KSF 2015/184

§ 182 Yttrande över utredningar om 
höghastighetsbanan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunarkitektens yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas till 
Trafikverket.

2. En politiskt markering bör läggas som bilaga till kommunarkitektens yttrande.

 

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö. Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö 
utgör förberedande studie med syfte att studera möjligheter och förutsättningar för 
höghastighetsjärnväg på sträckan.

Åtgärdsvalsstudien bygger på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i 
bland annat Kapacitetsutredningen: Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 
åtgärder - förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 (2012), 
publikationsnummer 2012:100, utgivningsdatum 2012-04-27.

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är otillräcklig och kapacitetsutnyttjandet på 
Södra och Västra stambanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika 
problem, att systemet blir störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken 
inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan.

På grund av utredningens omfattning så har den traditionella åtgärdsvalsstudiemetodiken 
inte använts i sin helhet, till exempel har Trafikverket till stor del bedrivit utredningsarbetet 
självständigt. För att förankra och skapa delaktighet hos våra primära intressenter har 
Trafikverket antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och dialog 
sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig, regional och lokal nivå 
där Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, regioner och 
kommuner deltar.

Åtgärdsvalsstudien besår av en huvudrapport och tre underrapporter:

Underlagsrapport miljöbedömning

Underlagsrapport landskapskaraktärsanalys

Underlagsrapport stationsorter Förutsättningar

Ändamålet med en svensk höghastighetsjärnväg är att:
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Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för 
människor och gods

Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Malmö C 
på två och en halv timme

Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv

Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö, 
utredning av stationsläge i Jönköping ingår inte. Mellan Lund och Malmö antas 
höghastighetstågen gå på den planerade fyrspåriga järnvägen. Järnvägen kommer att 
vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett separat system med endast 
en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät i Hässleholm.

Utredningsområdet i sträckan Hässleholm-Lund är uppdelat i tre delområden – väst, 
central och öst, se bilaga med centrala kartor.

Beredning

Trafikverket medverkade i kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars och informerade 
om utredningarna. Det finns möjlighet att se presentationen i efterhand via hemsidan.

Ärendet har beretts i samverkan mellan miljöstrategisk och planeringsstrategisk funktion 
på kommunledningskansliet samt miljö- och byggmyndigheten (Åsa Abrahamsson, Karin 
Kallioniemi och Håkan Bergknut). Ärendet hanteras

22 maj i kommunstyrelsens arbetsutskott

30 maj i miljö- och byggnadsnämnden

7 juni i kommunstyrelsen, som slutligt beslutar om yttrandet till Trafikverket

Beslutsmotivering
Så gott som hela kommunens yta ingår i utredningsområdet. Det finns ingen närmare 
avgränsad sträckning för den nya järnvägen, men det står helt klart att dragningen 
kommer att gå igenom Höörs kommun. Oavsett var i kommunen den nya järnvägen byggs 
kommer den att medföra stora negativa konsekvenser för närmiljön och kommer därmed 
att påverka utvecklingen i kommunen på ett genomgripande sätt. Det är av största vikt att 
det planeringsunderlag som Trafikverket tar fram är av högsta kvalitet och ger en 
trovärdig bild av förutsättningarna.

 

Beslutsunderlag
1-3. Åtgärdsvalsstudie med underlagsrapporter miljöbedömning och 
landskapskaraktärsanalys
4. Utdrag – kartor och sammanställningar
5. Yttrande
6. Tjänsteskrivelse
_____
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Dnr KSF 2011/333

§ 183 Begäran om planbesked, Höör 55:8, kv 
Aborren

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ärendet återremitteras till förvaltningen, för att efterhöra fastighetsägarens förklaring till 
varför en förlängning av planbeskedet begärs.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 11 maj 2015 om positivt planbesked för fastigheten Höör 
55:8. Beskedet skulle gälla i två år.

Fastighetsägaren har nu skrivit med en förfrågan om att förlänga planbeskedet i 
ytterligare två år till.

Beslutsmotivering
Förutsättningarna har inte förändrats på något avgörande sätt sedan ärendet om 
planbesked behandlades. Det bör vara möjligt att tillmötesgå fastighetsägarens önskan 
och ge denne ytterligare två år på sig att initiera planarbetet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till planbesked
2. KS beslut om planbesked
3-5. Tjänsteskrivelse om slutsatser efter inmätning av gatumiljö
6. KS beslut om förutsättningar kring gatumiljön
 
_____
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Dnr KSF 2017/237

§ 184 Kartläggning - vilken mark äger 
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Förvaltningen ges i uppdrag att presentera en kommunkarta med markering var 
kommunens olika obebyggda tomtmark finns och lämnas vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts junimöte.

Ärendebeskrivning
Ärendet har startats på initiativ av kommunstyrelsens ordförande. Det efterfrågas en 
förteckning över den mark kommunen äger och information om i vilket syfte marken köpts 
av kommunen. Lars Frostemark har bjudits in till kommunstyrelsens arbetsutskott för att 
visa på kommunens karta vilken mark kommunen äger och svara på arbetsutskottets 
frågor om kommunens mark.

_____
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Dnr KSF 2016/219

§ 185 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  
Verksamhetsområde N södra delen, samt 
för  del av Ekeröd 6:4, godkännande för 
granskning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna samrådsredogörelsen upprättad 2017-05-22.

2. Detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för 
Ekeröd 6:4 ställs ut för granskning.

3. Detaljplanen övergår till utökat planförfarande.

 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 KS §224 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . 
Vid samrådsmötet den 28 februari deltog 7 personer varav 4 Höörsbor varav 2 grannar 
samt 3 tjänstemän; Samhällsbyggnadschef (del av mötet), mark- och fastighetsstrateg 
samt handläggande planarkitekt.

Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag och 
privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så 
erfordras.”PM regionalt viktiga vägar 170410.pdf”, som är ett utdrag ur pågående 
översiktsplanearbete, utgör underlag till frågan om att exploatera det tidigare 
vägreservatet för ny västlig förbifart för väg 13. Planbeskrivning och plankarta har 
reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i samrådsredogörelsen.

Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med 
skrymmande varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till 
verksamhet. Behovet av skyddsavstånd får inte överstiga 100 meter.

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 
utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 
reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23.

 

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 
placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 
järnvägen och i området.
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Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 
planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 20

Beslutsunderlag
1. Plankarta_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pdf
2. Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pd
3. Planbeskrivning_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pdf
4. Samrådsredogörelse_KSau_20170523
5. PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
6. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
7. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301)
9. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
10. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
11. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
12. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
13. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf 
Carlsson, 2014-10-21
14. Tjänsteskrivelse
_____
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Dnr KSF 2017/297

§ 186 Arbetsmiljöfrågor inom barn- och 
utbildningsnämndens tillagningskök

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
1. Måltidsverksamheten Sammanställning  av skyddsronder inkl handlingsplaner.pdf
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §81).doc
_____
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Dnr KSF 2016/255

§ 187 ANDT-riktlinjer och handlingsplan 
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) för 
Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. ANDT-riktlinjer och handlingsplan (Alkohol, Narkotika, Drog och Tobak) för barn och 
unga i Höörs kommun fastställes.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att analysera vilka kostnader som antas tillkomma hos var 
och en av verksamheterna socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden före fastställandet av riktlinjer och handlingsplan.

2. Kostnadsberäkning ska biläggas ANDT-riktlinjer och handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Verksamheter inom Barn- och utbildning, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnden 
saknar en gemensam övergripande drogpolicy för hela kommunen. 
Integrationskoordinator har fått i uppdrag av tjänstemän i nämnderna att tillsammans med 
personal från verksamheter arbeta fram en handlingsplan. Motivet till ett ANDT-
förebyggande arbetet är att alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla riskfaktorer för 
ohälsa. ANDT-relaterade problem svarar för en stor del av sjukdomsrelaterade, sociala 
och ekonomiska kostnader för samhället. Kommunen ska arbeta främjande och 
förebyggande, för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar och för att 
förhindra uppkomst av ANDT-relaterade problem. I Höörs kommun ska alla barn och 
ungdomar ges förutsättningar till en god livskvalitet och hälsa i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål om en ”god livsmiljö för alla” och ”långsiktig hållbar ekonomi”. 
Den nya ”Plan för handling: Barn och unga” ligger också till grund för dessa riktlinjer.

Höörs kommun ska arbeta för en nolltolerans kring narkotika, dopningspreparat, och 
tobaks- och alkoholkonsumtion. 
 Alla barn och ungdomar i Höörs kommun ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria från 
alkohol, narkotika och dopning. 
 Dessa riktlinjer förtydligas genom en ANDT-handlingsplan. Handlingsplanen beskriver 
gemensamma prioriteringar för hur de övergripande målen ska uppnås.
 Handlingsplanen ska förankras i verksamheterna och vara väl känd av personal som 
arbetar i kommunen samt spridas vidare till vårdnadshavare.
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Beslutsunderlag
1. ANDT-plan G.docx
2. Plan för handling: Barn och unga” (KSF 2016/359)
3. Tjänsteskrivelse
4. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §152).doc
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-03-15 § 36, ”Kommunstyrelsens 
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet”
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2004-08-25, Tobaks, alkohol- och drogpolicy 
för Höörs kommun

_____
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Dnr KSF 2017/263

§ 188 Öppet WiFi-nät i anknytning till Höörs 
kommuns lokaler

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunstyrelsen godkänner att ett publikt öppet trådlöst nät sätts upp för att tillåta att 
medborgare och besökare till kommunen kan surfa fritt på de platser där nätet är 
tillgängligt.

2. En utökad driftskostnad om totalt 24tkr per år godkänns för att möjliggöra ett publikt nät 
via det existerande trådlösa näten i kommunens lokaler. Finansiering tas via den årliga 
centrala IT-kostnaden från Unikom.

Ärendebeskrivning
Helsingborgs Stad har varit föregångare i att erbjuda ett fritt trådlöst nät utomhus till sina 
medborgare. Konkurrensverket har   avgjort att detta inte strider mot lagar och 
förordningar, varför det inte   längre finns några juridiska hinder för att även Höör inför fria 
surfzoner utom- och inomhus vid kommunens lokaler.

Steg 1: Öppet nät i de lokaler där vi redan har trådlöst nät. Medborgare och besökare i 
Höör förväntar sig att kunna surfa fritt i och kring kommunens lokaler. Vi kan under 2017 
erbjuda ett publikt trådlöst nät i kommunhuset, sammanträdeslokaler, skolor, biblioteket 
samt i alla de lokaler där vi redan etablerat trådlösa nät.

Steg 2: Öppet nät vid torgen och stationen. För Öppet WiFi på Nya Torg och vid stationen 
samt andra offentliga platser har vi en diskussion med Telia om en öppen lösning via dem 
då vi inte har några verksamhetslokaler med befintliga trådlösa nät i anlutning till de 
platserna. Kommer vi inte fram den vägen så får vi dra fram fiber och upprätta 
Trådlösa Surfsoner där också för att kunna erbjuda Öppet WiFi.

För att införa ett fritt trådlöst nät i kommunens lokaler behöver följande utföras:

En ny internetanslutning och tillhörande hårdvara behöver införskaffas och konfigureras. 
Detta görs av säkerhetsskäl för att helt separera de interna och publika trådlösa näten. 
Då även Hörby och Östra Göinge har planer på att implementera fritt publikt trådlöst 
nät, kan kostnaden tas centralt av IT-bolaget och fördelas ut till kommunerna baserat på 
antal invånare.

Den extra driftkostnaden för accesspunkterna för Höörs del blir då ca 24tkr per år för 
utrustning, licenser, service och support. 

Visningsnamnet på det nya trådlösa nätet behöver beslutas. Namnet kan inte innehålla Å, 
Ä, Ö, och heller inte mellanslag; men kan innehålla bindestreck eller understreck. Förslag 
på lämpliga namn är HR-Publikt, HR-kommun, eller HR_surfzon. 

Regelverk behöver sättas upp för att tillse att användningen av näten inte belastar 
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kommunens interna nät. Maxfarten för surf bör sättas till 5Mbps, och inte tillåta maskin-till-
maskin-trafik. Loggning ska implementeras, och loggarna sparas för att skydda 
kommunen vid eventuella juridiska konflikter. Tydliga användarvillkor behöver sättas upp, 
  där det framgår vad som är godkänd användning eller ej och som man får godkänna. 

Information om de nya publika näten behöver offentliggöras via lämpliga kanaler.

 

Beslutsmotivering
Att ge medborgare och besökare tillgång till fria trådlösa nät i och kring kommunens 
lokaler ger följande fördelar:

Förbättrar tillgängligheten till tjänster för medborgare och besökare.

Ökad synlighet och reklam för kommunen, då användarna av nätet landar på en av 
kommunen utsedd webbsida, t.ex. hemsidan.

Bidrar till att göra Höör till en attraktiv boende- och besökskommun.

Möjlighet att styra rörelsemönster för ungdomar på kvällar och helger genom att stänga 
av de publika näten i de lokaler och platser där de inte bör samlas kvällar och helger, och 
behålla näten aktiva i de lokaler och platser där det är lämpligt att de samlas.

Beslutsunderlag
1. Öppet_WiFi-nät_Höör.docx
_____
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Dnr KSF 2017/273

§ 189 Processkarta för planprocessen 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Processkarta för planprocessen godkänns.

2. Processkartan anmäls till kommunfullmäktige.

 

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2017-04-25, § 165 behandlades ”Styrdokument och 
processkarta för lokalförsörjningsfrågor”.

Kommundirektören fick i uppdrag att göra en processkarta för planprocessen.

Sådan processkarta har nu framarbetats och presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott vid dagen möte.

Beslutsunderlag
1. Process planuppdrag kommunal lokalförsörjning 170508.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §165).doc
_____
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Dnr KSF 2017/241

§ 190 Utredningsuppdrag kring strategiska 
markförvärv

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommundirektören uppdras att undersöka förutsättningarna för strategiska markförvärv i 
kommunen.

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige i Region Skåne beslutade den 24 november 2015, § 86, att godkänna 
”försäljning i överensstämmelse med upprättat köpeavtal för fastigheten Bosjökloster 1:24 
och 1:86 i föreliggande köpeavtal för en köpeskilling om 44 500 000 kr”. 
Förvaltningsrätten i Malmö upphävde beslutet genom dom den 23 augusti 2016. 
Anledningen till förvaltningsrättens dom var att Region Skåne fått ett bud på 60 miljoner 
kronor och försäljningen ansågs därför vara ett otillåtet bidrag till köparen. Nu förbereder 
sig Region Skåne för att starta en ny försäljningsprocess.

 

Det finns politiskt intresse för att undersöka vilka intressen Höörs kommun har att bevaka 
inför budgivningsprocessen. Det finns inga lagliga hinder för detta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsestrategisktmarkförvärv.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §166).doc
3. DomOrupssjukhusetsfsg.pdf
_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 31 (52)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/239

§ 191 Utredning av parkeringsmöjligheter i 
centrala Höör.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Kommundirektören uppdras att utreda framtida parkeringsmöjligheter i centrala Höör. 
Återrapportering ska ske hösten 2018.

2. Kommundirektören uppdras att utreda möjligheten att öka säkerheten på och 
avgiftsbelägga pendlarparkeringen vid stationen.

 

Ärendebeskrivning
På initiativ av kommunstyrelsens ordförande tas frågan om eventuella  parkeringsavgifter 
på pendlarparkeringen upp. Det har framkommit klagomål på säkerheten på parkeringen. 
Det ska även sättas dit elstolpar där eltankning kan ske mot avgift. Möjligheten att öka 
säkerheten på parkeringen bör utredas. Det bör även utredas om finansiering av den 
ökade säkerheten kan ske genom parkeringsavgift. 

 

Vissa befintliga pendlarparkeringar kommer att försvinna i samband med exploatering av 
Västra stationsområdet. Detta kommer att påverka parkeringssituationen i centrala 
delarna i Höör varför frågan behöver utredas.

Ett av syftena är att utreda möjligheter att finansiera ett framtida parkeringshus. En 
utredning i ärendet beräknas kunna färdigställas under hösten 2018.

 

 

_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-22 32 (52)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/416

§ 192 Tilläggsöverenskommelse med 
Riksbyggen om byggnation av särskilt 
boende och förskola på Maglehill

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Tilläggsöverenskommelsen med Riksbyggen om byggnation av särskilt boende och 
förskola på Maglehill godkänns.

Ärendebeskrivning
Med anledning av avtalet med Riksbyggen om uppförande av ett sk. trygghetsboende på 
Västra stationsområdet har en styrgrupp med representanter från kommunen och från 
Riksbyggen skapats. I styrgruppen har frågan om byggnation av särskilt boende och 
förskola på Maglehill tagits upp. En sådan byggnation är i överensstämmelse med 
kommunens lokalförsörjningsplan. På styrgruppens möte gjordes ett tillägg till befintligt 
avtal genom en protokollsanteckning i styrgruppsmötets protokoll vilket följer sedvanan i 
branschen. Det finns nu önskemål att överenskommelsen ska formaliseras i ett särskilt 
tilläggsavtal.

Vid upprättandet av tjänsteskrivelsen har samråd skett med samhällsbyggnadschefen.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseMaglehill.docx
2. Tillägg till samarbetsavtal Höör.docx
3. Reviderad Projektplan Höör 2017-05-16.docx
_____
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Dnr KSF 2017/267

§ 193 Kameraövervakning med drönare, 
Diagona AB, Kista (ärende 211-1976-2017)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kanslichefens yttrande översänds till länsstyrelsen så som svar på remiss angående 
Diagona AB:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

Ärendebeskrivning
 Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart. Dock bör följande 
villkor uppställas: Inspelat material ska gås igenom efter avslutad flygning med drönaren. 
Eventuella bilder som innehåller personer ur allmänheten och som kan identifieras ska 
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att 
övervakning sker. Tillståndshavaren eller drönaroperatören ska informera om att en viss 
plats är övervakad under tiden då övervakningen sker genom annons i lokaltidning, 
information vid infartsvägar till ett område eller riktad information till boende, 
lokalinnehavare och andra som direkt kan beröras av övervakningen.

 Remisstiden överskrids då yttrande ska lämnas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglemente och delegeringsordning.

Beslutsunderlag
1. Drönare - ansökningshandlingar - Diagona.pdf
2. Remiss gällande ansökan om kameraövervakning med drönare - 211-1976-2017.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx
 
_____
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Dnr KSF 2017/248

§ 194 Kameraövervakning med drönare, 
Ystad Pastorat, (Länsstyrelsens Dnr 211-
5159-17)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Länsstyrelsens beslut att medge Ystads Pastorat tillstånd att använda kamerautrustad 
drönare för övervakning inom Lunds stift ska inte överklagas.

 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett Ystads Pastorat (252004-7883) tillstånd att använda 
kamerautrustad drönare för övervakning inom Lunds stift. Kommunen har inte getts 
tillfälle att yttra sig över ansökan men har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
1. T170411_LSTM_211-5159-17.pdf
2. mail.pdf
3. TjänsteskrivelseYstadspastorat.docx.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/20

§ 195 Kameraövervakning med drönare, 
Derry Philip, Uppsala (Länsstyrelsens Dnr 
7984-2016)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Länsstyrelsens beslut att medge Derry Philip tillstånd att använda kamerautrustad 
drönare för övervakning ska inte överklagas.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett tillstånd att använda kamerautrustad drönare för övervakning. 
Kommunen har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Länsstyrelsen har fattat beslut och 
kommunen har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
Beslut om tillstånd till kameraövervakning(6093476).pdf
_____
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Dnr KSF 2017/216

§ 196 Kameraövervakning med drönare, 
Räddningstjänsten Syd (Länsstyrelsens 
Dnr 211-7574-17)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Länsstyrelsens beslut att medge Räddningstjänsten Syd tillstånd till kameraövervakning 
ska inte överklagas.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett Räddningstjänsten Syd tillstånd att använda kamerautrustad 
drönare för kameraövervakning. Kommunen har inte getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan men har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
1. Beslut, Räddningstjänsten Syd, dnr 211-7574-17.pdf
2. mail.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr KSF 2017/274

§ 197 Kameraövervakning med drönare, 
Sydved AB, Jönköping (211-3751-2017)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kanslichefens yttrande översänds till länsstyrelsen så som svar på remiss angående 
Sydved AB:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart. Dock bör följande 
villkor uppställas: Inspelat material ska gås igenom efter avslutad flygning med drönaren. 
Eventuella bilder som innehåller personer ur allmänheten och som kan identifieras ska 
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att 
övervakning sker. Tillståndshavaren eller drönaroperatören ska informera om att en viss 
plats är övervakad under tiden då övervakningen sker genom annons i lokaltidning, 
information vid infartsvägar till ett område eller riktad information till boende, 
lokalinnehavare och andra som direkt kan beröras av övervakningen.

Remisstiden överskrids då yttrande ska lämnas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglemente och delegeringsordning.

Beslutsunderlag
1. 20170426101955.pdf
2. mail.msg.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/275

§ 198 Kameraövervakning med drönare, 
Naturvårdsenheten (211-33495-16)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Länsstyrelsens beslut att medge Naturvårdsenheten tillstånd till kameraövervakning ska 
inte överklagas.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett Naturvårdsenheten tillstånd att använda kamerautrustad drönare 
för kameraövervakning. Kommunen har inte getts tillfälle att yttra sig över ansökan men 
har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
1. mail.msg.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/276

§ 199 Kameraövervakning med drönare, 
Orica Sweden AB (2112-4019-2017)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Höörs kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har möjlighet att yttra sig över Orica Sweden AB:s ansökan om tillstånd 
för kameraövervakning med drönare. Övervakningen ska bedrivas vid sprängning och 
bilder sparas inte.

Beslutsmotivering
Det saknas skäl att anta att övervakningen skulle inkräkta på den personliga integriteten.

Beslutsunderlag
1. Orica.pdf
2. mail.msg.pdf
3. tjänsteskrivelse.pdf
 
_____
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Dnr KSF 2017/292

§ 200 Kameraövervakning med drönare, 
PEMA, Sundsvall (dnr 1017-17)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kanslichefens yttrande översänds till länsstyrelsen så som svar på remiss angående 
PEMA:s ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart. Dock bör följande 
villkor uppställas: Inspelat material ska gås igenom efter avslutad flygning med drönaren. 
Eventuella bilder som innehåller personer ur allmänheten och som kan identifieras ska 
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att 
övervakning sker. Tillståndshavaren eller drönaroperatören ska informera om att en viss 
plats är övervakad under tiden då övervakningen sker genom annons i lokaltidning, 
information vid infartsvägar till ett område eller riktad information till boende, 
lokalinnehavare och andra som direkt kan beröras av övervakningen.

Remisstiden överskrids då yttrande ska lämnas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglemente och delegeringsordning.

Beslutsunderlag
1. mail.msg.pdf
2. 20170508171432270.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx
 
_____
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Dnr KSF 2017/138

§ 201 Kameraövervakning med drönare,  
Spectravision AB, Örebro (Länsstyrelsens 
Dnr 211-6482-2016)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Länsstyrelsens beslut att medge Spectravision AB:s tillstånd till kameraövervakning ska 
inte överklagas.

 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett Spectravision AB tillstånd att använda kamerautrustad drönare för 
kameraövervakning. Kommunen har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
1. Beslut 211-6482-2016.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/170

§ 202 Anläggande av Walk of Fame, avtal 
samt regler och riktlinjer

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Förslaget om anläggande av ”Walk of Fame” på Nya Torg i Höör, genom att namn ska 
ingraveras på plats i mittgången på torget, antas.

2. ”Regler och förhållningssätt för Walk of fame” godkänns.

3. Avtal ska tecknas med Höörs försköningsförening.

4. Kommunstyrelsen utser kulturstrategen och plan- och utvecklingschefen som 
representanter från Höörs kommun, som tillsammans med Höörs Försköningsförening ska 
utgöra kommittén för Walk of Fame.

 

Ärendebeskrivning
Höörs försköningsförening föreslog i en skrivelse daterad 2016-01-18 kommunstyrelsen 
att Höörs kommun tillsammans med föreningen skulle anlägga en Walk om Fame på 
trottoaren på Nya Torg.

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet för fortsatt handläggning till Kultur- och 
fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-02-28, § 45 att ställa sig positiv 
till inrättandet av en Walk of Fame samt förslaget till reglemente.

Förslaget klargör syftet, ansvarsfördelningen mellan Höörs Försköningsförening och 
Höörs kommun, kommitté och kriterier. Förslaget från Höörs Försköningsförening 
innehåller också regler om tillkännagivning och invigning.

Föreningen föreslår efter samråd med Samhällsbyggnadssektor, att namn ska ingraveras 
på plats i mittgången på torget.

Kultur- och fritidsstrategen har utformat ett avtalsförslag och kultur- och 
fritidssektorn har haft diskussionsmöte med föreningen gällande avtalet den 2017-03-
15. Kommittén som ska utse kandidater ska bestå av tre representanter från Höörs 
Försköningsförening och två representanter från Höörs kommun.

Nytt avtalsförslag är upprättats och samtliga parter har fått möjlighet att lämna 
synpunkter.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-29, § 76 att föreslå kommunstyrelsen att 
anta förslaget till en Walk of Fame och att tecknar avtal med Höörs försköningsförening. 
Kommunstyrelsen föreslås också utse två representanter som tillsammans med 
Höörs Försköningsförening ska utgöra kommittén för Walk of Fame.
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Yrkanden
Susanne Asserfors (S) föreslår att de två representanter från kommunen bör vara 
kulturstrategen och plan- och utvecklingschefen i kommunen. Fredrik Hanell (MP) 
instämmer i Susanne Asserfors (S) förslag.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från förvaltningen med tillägg av 
från Susanne Asserfors (S) två föreslagna representanter från Höörs kommun.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 (2017-02-28 KFN §45).doc
2. KFN 2017-03-29 (2017-03-29 § 76).doc
3. Förslag till avtal walk of fame rev 2017-03-29.docx
_____
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Dnr KSF 2017/125

§ 203 Redovisning av arbete med 
Vänortsutbyte med norsk kommun - 
Social sektor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

2. Informationen anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I Höörs kommun bedrivs ett utvecklingsarbete som har intresserat ledningsgruppen i den 
norska kommunen Frogn kommune. Kommunen har startat tre centrala projekt där 
målsättningen är att uppnå en lönsam och effektiv kommun med engagerade 
medarbetare och medborgare samt ha ett enhetligt system för intern kontroll. Dessa 
utvecklingsområden ligger i linjer med satsningar Höörs kommun vill göra. 
Kommunstyrelsen har därför avgett en avsiktsförklaring om ett formaliserat samarbete 
kommunerna emellan (se § 62 KS 2017-03-13). Samma beslut har tagits av 
rådmansgruppen i Frogns kommun.

Social sektor har i ett PM belyst hur samverkan kan ske:

- Vilka områden som är relevanta att samverka i

- Vilka sektorer och verksamheter som berörs

- Finansiering

- Utgångspunkter och innehåll för ett samverkansavtal

Förslag på avtal kommer läggas in när det kommit in till kommunkansliet.

Beslutsunderlag
1. protokollsutdrag från KS 2017-03-13 § 62
2. PM m upplägg för samverkansavtal med Frogn.docx
 
_____
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Dnr KSF 2017/256

§ 204 Hörby kommuns 
bostadsförsörjningsprogram

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun avser inte att yttra sig över Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har getts tillfälle att yttra sig över Hörby kommuns 
bostadsförsörjningsprogram. Efter samråd med kommunarkitekten föreslås att Höörs 
kommun avstår från att yttra sig.

Beslutsunderlag
1. Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017-04-10.pdf
2. Följebrev.pdf
 
_____
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Dnr KSF 2017/210

§ 205 Bostadsstrategi för Kävlinge kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun avser inte att yttra sig över Bostadsstrategi för Kävlinge kommun.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har getts tillfälle att yttra sig över Bostadsstrategi för Kävlinge kommun. 
Efter samråd med kommunarkitekten föreslås att Höörs kommun avstår från att yttra sig.

Beslutsunderlag
följebrev_samråd_2017-03-24.pdf
Bostadsstrategi för Kävlinge kommun - riktlinjer för bostadsförsörjninge....pdf
Tjänsteskrivelse.docx.pdf
 
_____
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Dnr KSF 2014/316

§ 206 Slamhantering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Ärendet utgår och behandlas vid junimötet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-13, § 95 om ”Viljeyttring för hantering av Höörs 
kommuns slam”. Kommunen skulle fortsätta arbeta proaktivt med information och kontroll 
av slamkällorna, provbränning av slam skulle genomföras och VA-GIS-nämnden skulle 
återkomma med en rapport från Nordöstra Skånes projekt. Handläggare på VA-GIS 
angav att kommunen kommer att kallas till ett möte där fortsättningen av projektet ska 
diskuteras.

Samhällsbyggnadschefen har bjudits in för att informera muntligt kring ärendet.

 

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2014-04-13 (2015-04-13  KS §95)
2. VA-GIS nämnd 2014-11-25 § 133.doc
3. Yttr fr Mittskåne Vatten, viljeyttr slam.pdf
4. Sidor från Justerat protokoll MBN 2014-09-23 § 105 med bilaga (Lagt till diarienr på § 
100).pdf
_____
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Dnr KSF 2017/8

§ 207 Rapport från kurser och konferenser 
2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid tidpunkt för kallelsens utskick, har inte någon rapport från kurser och konferenser 
inkommit till kommunkansli.

_____
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Dnr KSF 2017/12

§ 208 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

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

Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden ( ),  KSF 2017/10

Redovisning av Lars Nilsson delegeringsbeslut för perioden ( ),  KSF 2017/13

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

Redovisning av ekonomikontorets delegeringsbeslut för perioden (Delegeringsbeslut 
2016-11-28-2017-04-19), KSF 2017/9

Beslutsunderlag
Delegation 2016-11-28-2017-04-19.docx 
 
 
_____
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Dnr KSF 2017/253

§ 209 Anmälningar till KS au i maj och KS i 
juni 20172017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Anmälningar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls enligt följande:

1-4. Pågatåg Nordost - Minnesanteckningar från Styrgruppen 2017-02-24 
m.m. (minnesanteckningar 170224.pdf)+(byggstart_overenskommelse_digital-
version.pdf)+(O¨verenskommelse Ska°nebananHa¨ssleholm-
Kristianstad.pdf)+O¨verenskommelse Va¨stkustbanan Helsingborg C-Maria.pdf), KSF 
2017/152

5. Riksbyggen - Styrgrupp möte  1 utveckling av vård- omsorgs- och trygghetsboende 
Höör (Mötesanteckningar styrgrupp1 Höör.pdf) KSF 2016/416

6. Unikom.se - IT kommuner i Skåne AB - styrelseprotokoll från 2017-02-28 
(Styrelseprotokoll 2017-02-28.pdf) KSF 2016/452

7. Miljö- och byggnadsnämnden - Yttrande till revisorerna gällande granskning av intern 
kontroll i Höörs kommun 2016 (Miljö- och byggnadsnämnden 2017-04-18 (2017-04-18 
MBN §60.doc)

8. Miljö- och byggnadsnämnden -  Yttrande till revisorerna gällande bostads- och 
lokalbyggande i Höörs kommun (Miljö- och byggnadsnämnden 2017-04-18 (2017-04-18 
MBN §61.doc)

9-11. Rönneåkommittén - Protokoll 2017-02-10 med bilagor  (Bilaga 1. Protokoll 
Rönneåkommittén 2017-02-10.pdf + Bilaga 2. Beslutsliggare Rönneåkommittén 2017-05-
05.pdf +Bilaga 3. Avtal rönne å - Klippans kommun 2017-04-05 utgåva 4.pdf) KFS KSF 
2017/95

12-14. Rönneåns vattenråd - Protokoll 2017-02-10 med bilagor (Bilaga 1. Protokoll 
Rönneåns vattenråd 2017-02-10.pdf + Bilaga 2. Beslutsliggare Rönneåns vattenråd 2017-
05-05.pdf + Bilaga 3. Avtal rönne å - Klippans kommun 2017-04-05 utgåva 4.pdf)  KSF 
2017/95.

15. IT-kommuner i Skåne AB - Protokoll 2017-04-21 (Protokoll 2017-04-21.pdf) KSF 
2016/452

16-18. Länsstyrelsen - Skånes sammanställda lägesbild med anledning av 
flyktingsituationen april 2017 (lägesbild april Skåne utskick.pdf + Länsstyrelsernas 
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återrapportering av uppdrag 40 enligt RB 2017.pdf + mail.msg.pdf) KSF 2017/253

19. Hässleholms kommun - KF protokollsutdrag om IT-nämnden Skåne NordOst 
Verksamhetsberättelse (Hässleholms kommun KF § 114 2017-04-24.pdf) KSF 2016/458

20. Sydarkivera - Förbundsfullmäktige 2017-03-31 - § 4 Anslutning av nya medlemmar 
(FF §4 - Anslutning av nya medlemmar.pdf) KSF 2017/250

21. Sydarkivera  - Förbundsfullmäktige 2017-03-31 - § 6 - Årsredovisning 2016 (FF §6 - 
Årsredovisning 2016 inkl. förvaltnings- & revisionsberättelse.pdf) KSF 2017/250

22. Sydarkivera  - Förbundsfullmäktige 2017-03-31 - § 7 Reviderad budget för 2017 och 
plan 2018-2019 ( FF §7 - Reviderad budget för 2017 och plan för 2018-2019.pdf) KSF 
2017/250

23. Sydarkivera - Förbundsfullmäktige 2017-03-31 - § 8 Budget 2018 och plan 2019-2020 
(FF §8 - Budget 2018 och plan för 2019-2020.pdf) KSF 2017/250

24. Sydarkivera  - Förbundsfullmäktige 2017-03-31 - § 9 Bokningsvillkor kurser och 
aktiviteter (FF §9 - Bokningsvillkor - kurser och aktiviteter.pdf) KSF 2017/250

25. MERAB - Styrelseprotokoll 2017-04-20  (Styrelseprotokoll 2017-04-20.pdf),   KSF 
2017/102

26. Höörs kommun, Kommunkansli - Minnesanteckningar samverkansmöte Höör Hörby 
170509 (Minnesanteckningar samverkansmöte Höör Hörby 170509.pdf) KSF 2016/496

 

_____
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Dnr KSF 2017/14

§ 210 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS AU/KS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Information om inbjudningar till kurser och konferenser läggs till handlingarna.

 

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

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

_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-23 1 (16)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Utses att justera Anna Palm (M) Paragrafer 211 - 221

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-05-29, 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 2017-05-23

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-30 Datum då anslaget tas ned 2017-06-21

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Mejeriet 4
Tisdagen den 23 maj 2017 kl 08:30–11:00

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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Övriga Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Peter Wollin, Utvecklingschef, KLK, Planerings- och 
utvecklingsenheten, § 211-214
Camilla Lindhe, Personalchef, KLK, Personalkontoret, § 221
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§ 211 Upprop

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

_____
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Dnr KSF 2016/575

§ 212 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, 2017-05-29, kl. 16:00.

3. Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 6 ”Motion angående 
försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör” utgår.

Ärendebeskrivning
Anna Palm (M) justerar kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

_____
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Dnr KSF 2017/255

§ 213 Äskande från kultur- och 
fritidsnämnden för anordnande av Skånes 
mittdagen 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ärendet återremitteras så att kultur- och fritidsstategen kan komplettera ärendet med 
följande:

1. Förslag till avtal.

2. En redogörelse för vad pengarna ska användas till.

3. En redogörelse för vilka som är speciellt inbjudna till den efterföljande lunchen.

4. En redogörelse för vad arrangemanget kostat Höörs kommun tidigare år.

5. En redogörelse för hur man kan ge en tydligare akademisk inriktning på dagen.

 

Ärendebeskrivning
Skånes Mittdagen i oktober har arrangerats sedan 2009. Vid arrangemanget utser 
Skånska Akademien ”Årets Medelpunkt” vid Lars Ekholms skulptur ”Mittelen” på 
Åkersberg. Mottagare av priset är en skånsk kulturpersonlighet som lever upp till 
akademiens motto Kultur och Humor. 2017 är pristagaren Jason Diakité, känd som 
”Timbuktu”.

Skånes Mittdagen har sedan starten varit ett samarrangemang mellan Skånska 
akademien, Höörs kommun och Stiftsgården Åkersberg. Höörs kommuns insats har 
omfattat personal på plats, högtalarutrustning, stolar och tält. En mindre summa har 
tilldelats lokala musiker och Höörs Musikskola har medverkat. Lunchkostnader för 
pristagare och inbjudna gäster har delats mellan Skånska Akademien och Höörs 
kommun.

Vid ett planeringsmöte mellan Skånska Akademien, Stiftsgården Åkersberg, Höörs 
Försköningsförening AFH och Höörs kommun, 2016-12-20 diskuterades arrangemangets 
fortsatta utveckling. Mötet ansåg, att arrangemanget har potential att utvecklas och bör 
likställas med Kulturkvartersdagen och Kulturnatten. Önskvärt är att locka även yngre 
besökare och att göra dagen mer folklig. Lokala kulturföreningar ska engageras. Inför 
2017-års firande är en arbetsgrupp tillsatt med representanter från Skånska Akademien, 
Höörs kommun och Stiftsgården Åkersberg. Ett avtal mellan de tre parterna ska 
upprättas.

Kulturstrateg/arbetsledare Hilda Knafve föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag 
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på 30 000 kronor för genomförande av evenemanget.

 

Ekonomichefens ställningstagande

Ekonomichefen meddelar att det finns medel på kommunstyrelsens konto till förfogande. 
Med tanke på prognosen avråds från utdelande av medel.

Yrkanden
Susanne Asserfors (S) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:

Ärendet återremitteras så att kultur- och fritidsstategen kan komplettera ärendet med 
följande:

1. Förslag till avtal.

2. En redogörelse för vad pengarna ska användas till.

3. En redogörelse för vilka som är speciellt inbjudna till den efterföljande lunchen.

4. En redogörelse för vad arrangemanget kostat Höörs kommun tidigare år.

5. En redogörelse för hur man kan ge en tydligare akademisk inriktning på dagen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Susanne Asserfors (S) förslag och finner 
att kommunstyrelsens arbetstutskott bifaller Susanne Asserfors (S) förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx (KFN 2017/130)
_____
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Dnr KSF 2017/294

§ 214 Sponsorbidrag till Höörs marknad 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Bidrag beviljas om 80 000 kr för genomförande av Höörs Marknad 2017.

2. Bidraget finansieras ur verksamhet 2203 Information och Marknadsföring.

3. Uppdra åt utvecklingschef Peter Wollin att teckna avtal med Höörs brottarklubb.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar:

Näringslivschefen ska verka för att även andra ideella föreningar ska få sälja lotter på 
marknaden.

Ärendebeskrivning
Höörs Brottarklubb har arrangerat Höörs marknad varje år sedan 1988. De senaste årens 
samarbete med Partyfabriken har bidragit till ökat utbud av aktiviteter under 
marknadshelgen. Förändringen uppskattas av många och bedömningen är att fler 
besöker marknaden jämfört med tidigare år. 2016 bidrog kommunen med totalt cirka 80 
000 kr för evenemanget. Ca 50 000 kr utbetaldes kontant och cirka 30 000 var 
internfakturering till gata-park

 

Yrkanden
Susanne Asserfors (S) föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta:

Näringslivschefen ska verka för att även andra ideella föreningar ska få sälja lotter på 
marknaden.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från Höörs Brottarklubb.pdf
2. Tjänsteskrivelse sponsring Höörs Brottarklubb 2017.docx
3. Sponsoravtal BrottarklubbHöörsmarknad2017.docx
_____
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Dnr KSF 2015/183

§ 215 Motion: Åtgärder för ökat 
flyktingmottagande i Höör. Maria 
Oscarsson (V), Olle Krabbe (V)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta:

Motionen bifalls.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ärendet ska inför kommunstyrelsens möte kompletteras med de dragningar om 
integrationsfrågor som gjorts i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Höör föreslår i motionen att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för ökat 
flyktingmottagande i Höör och redovisar detta till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommundirektören att utreda frågan.

Kommunstyrelsen har under 2016 noga följt flyktingmottagandet i kommunen. Arbetet 
samordnas framförallt av en boendekoordinator och en integrationssamordnare. Flera 
åtgärder har under året vidtagits för att tillse att det finns tillräckligt med bostäder för alla. 
Samtidigt med åtgärder för nybyggnation har integrationsenheten arbetat med att 
förmedla bostäder som hyrs ut av enskilda.

Under 2016 har Höörs kommun uppfyllt sina åtaganden gentemot Migrationsverket, 
sammanlagt har 52 anvisade personer tagits emot det året.

Under 2017 har vi fått 28 anvisade till den 8 maj. Därav har 11 personer tackat nej och 17 
personer tackat ja och bosatt sig i Höör. Vi har fått anvisningar på 13 personer till som vi 
ska ta emot innan den 5 juli. Vi har bostäder och kommer att klara dessa anvisningar till 
utsatt datum.

Yrkanden
Christer Olsson (M) föreslår kommunstyreslens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta:

Motionen ska inte bifallas eller avslås.

Anna Palm (M) föreslår kommunstyreslens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.

Stefan Lissmark ställer sig bakom liggande förslag.
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Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:

Ärendet ska inför kommunstyrelsens möte kompletteras med de dragningar om 
integrationsfrågor som gjorts i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer liggande förslag mot Anna Palms (M) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller liggande förslag. Ordföranden frågar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag kan bifallas och 
finner att förslaget bifalls.

Beslutsunderlag
1. BFPantaget.pdf
2. Bostadsläget 2016.pdf
2. Motion: Åtgärder för ökat flyktingmottagande i Höör. Maria Oscarsson (V), Olle Krabbe 
(V).pdf
 
_____
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Dnr KSF 2017/279

§ 216 Översyn av styrdokument för MERAB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna föreslaget konsortialavtal att gälla från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
ordinarie bolagsstämma 2031.

2. Godkänna föreslagen bolagsordning.

3. Godkänna föreslaget ägardirektiv.

4. Kommunstyrelsen i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställer att bolaget har 
mål som kompletterar de finansiella.

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har översänt förslag på nya styrdokument för Eslövs Renhållnings AB. 
De dokument som avses är:

- Konsortialavtal

- Bolagsordning

- Ägardirektiv

Förslagen har beretts av företrädare för respektive ägarkommun och nu skickats till 
ägarkommunerna för godkännande innan juni månadsutgång.

Utifrån att en beredning redan har skett har Höörs kommun inga större invändningar. 
Ägardirektivet kunde ange vilken samhällsnytta bolaget ska bidra med. Idag anges endast 
finansiella mål i direktivet. Ett avfallsbolag är en viktig aktör i övergången till ett hållbart 
samhälle varför även andra ägarformulerade mål bör finnas. Kommunstyrelsen föreslås 
att i sin roll som ansvarig för ägarstyrningen säkerställa att bolaget har mål som 
kompletterar de finansiella. Höörs kommun noterar också att ägardirektivet även ska tas 
på en bolagsstämma för att vara giltigt.

Yrkanden
Anna Palm (M) och Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom liggande förslag.

Beslutsunderlag
1. DOC170 428.pdf
2. Tjänsteskrivelse för nya styrdokument för MERAB.docx
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/278

§ 217 Ansökan om bidrag 2017 - Höörs 
kommuns fritidsförening - KAFFE

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Föreningen KAFFE beviljas ett bidrag om 20 000 kronor.

2. Medel tas ifrån kommunstyrelsens förfogandemedel, aktivitetsnummer 9003.

3. Medel tillförs kommunstyrelsens driftsbudgetram och betalas därefter ut till föreningen 
KAFFE.

Ärendebeskrivning
Höörs kommuns fritidsförening - KAFFE ansöker om bidrag för 2017.

Föreningens syfte är att skapa Vi-anda genom att vara ett forum för gemenskap, idrott, 
kulturella och fysiska aktiviteter samt skapa förmåner till dem som är anställda vid Höörs 
kommun.

För att fortsätta bedriva den verksamhet föreningen och därmed genom aktivering öka 
den positiva inställning till kommun som arbetsgivare önskar föreningen ett bidrag med 50 
kronor per anställd och år, (ca 1100 personer). (1100*50 = 55000 kr).

2016 beviljades KAFFE ett bidrag på 20 000 kr.

Ekonomichefens ställningstagande

Ekonomichefen avstyrker bidraget med anledning av det rådande ekonomiska läget.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta:

1. Föreningen KAFFE beviljas ett bidrag om 20 000 kronor.

2. Medel tas ifrån kommunstyrelsens förfogandemedel, aktivitetsnummer 9003.

3. Medel tillförs kommunstyrelsens driftsbudgetram och betalas därefter ut till föreningen 
KAFFE.

 

Beslutsunderlag
1. Äskande fr KS.PDF (protokoll från styrelsemöte)
2. Ansökan om bidrag 2017.doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/289

§ 218 Avsägelse från uppdrag som borgerlig 
begravningsförrättare i Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Eta Christensen entledigas från sitt uppdrag som borgerlig begravningsförrättare i Höörs 
kommun.

Ärendebeskrivning
Eta Christensen har av kommunstyrelsen utsett till borgerlig begravningsförrättare. Hon 
har nu avsagt sig uppdraget på grund av att hon flyttar från kommunen.

Beslutsunderlag
1. Utdrag.doc                        
2. Tjänsteskrivelse.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/6

§ 219 Kommundirektören informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

2. Nästa möte ska arbetet med Magasinet följas upp.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Michael Andersson informerar kortfattat om:

1. Ledningsgruppens arbete

- omarbetning av avtalet med polismyndigheten ”trygga Höör”.

- prognosrapport och åtgärder för minskade kostnader.

- åtgärder för att få tillbaks medarbetare i arbete efter sjukskrivning.

- rådande ungdomssituation med oro och förstörelse. Risk och konsekvensanalys 
kommer att göras.

2. Fastighetsfrågor

- Maglehill

- arbete pågår för att utforma markanvisningsavtal för västra stationsområdet.

- mark för skolor, förskolor och äldreboenden m.fl. lokaler. Det finns inga färdiga förslag 
för kombinationslösningar förutom Maglehill. Fogdaröd kan vara ett möjligt område för en 
förskola. Även Ringsjöskolans utbyggnadspotential undersöks. Arbete pågår med 
lokalförsörjningsplanen. Frågan tas även med i arbetet med översiktsplanen.

4. Kort återrapportering kring MLR-regionen

5. Möte med länsstyrelsen om miljö- och byggnadssektorns organisation.

6. Ägardialog och bolagsstämma med IT-bolaget i Skåne AB.

  

Yrkanden
Stefan Lissmark föreslår att arbetet med Magasinets bevarande ska följas upp på nästa 
möte.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 KSAU §107).doc
_____



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-23 15 (16)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/180

§ 220 Rapport från Sätoftaskolans 
lokalförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

 Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Utdrag.doc (Beslut i Kommunfullmäktige 2015-06-17, KF §73 i Höörs kommun)
2. Utdrag.doc (Beslut i Barn- och utbildningsnämnden2015-04-13, BUN §62 i Höörs 
kommun)
3. Tjänsteskrivelse MA och LF.docx
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/7

§ 221 Personalchefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalchefen informerar kortfattat om:

1. Personalsituationen på Älvkullen.

2. Förberedelser inför semestrarna.

3. Nuläge av feriearbete.

4. Riktade satsningar i årets lönerevision.

_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Utses att justera Susanne Asserfors (S) Paragrafer 222 - 225

Justeringens plats och tid 2017-05-29 kl. 16:00 på kommunkansliet, Södergatan 28, Höör 

Sekreterare
Linda Andersson

Ordförande
Stefan Lissmark (S)

Justerande
Susanne Asserfors (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-05-23

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-30 Datum då anslaget tas ned 2017-06-21

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Översten
Tisdagen den 23 maj 2017 kl 13:15–13:30

Beslutande Stefan Lissmark (S), 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
Linda Andersson, Tf. ekonomichef, KLK, Ekonomienheten
Camilla Lindhe, Personalchef, KLK, Personalenheten
Maida Becirovic, Ekonom, KLK, Ekonomienheten
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Innehållsförteckning
Ärende Sida
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§ 223 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan ..............................................5
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§ 225 2016 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 222 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande utom Anna Palm (M).

_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 223 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Susanne Asserfors (S) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, 2017-05-29, kl. 16:00.

3. Föredragningslistan godkänns.

_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/320

§ 224 2016 år årsredovisning för stiftelsen 
Nils Jönssons minnesfond

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

2016 års årsredovisning för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016 för 
stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning.
2. Förvaltningsberättelse.
3. Bokslutskommentarer för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.
4. Tjänsteskrivelse.
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/319

§ 225 2016 års årsredovisning för Höörs 
kommuns förvaltade, icke 
bokföringsskyldiga stiftelser

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

2016 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser 
godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har upprättat 2016 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, 
icke bokföringsskyldiga stiftelser.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning av för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser.
2. Tjänsteskrivelse.
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET 
Kansli 

INSCANNADE INBJUDNINGAR TILL 
KURSER OCH KONFERENSER 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

och 

Kommunstyrelsen 2017-06-07 
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Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 







 

 

INBJUDAN 

Var finns pengarna? 
Välkomna till en eftermiddag för dig som vill söka medel till miljö- och 

klimatprojekt. Länsstyrelsen Skåne har sammanställt en folder med 

bidragsgivare och information om fonder och stöd som ska bidra till att nå 

miljömålen. Den 31 maj har vi samlat några av dessa med syfte att sprida 

information om vad du kan söka för och vanliga fallgropar du vill undvika! 

Funderar din bostadsrättsförening på att sätta 

upp laddstolpar? Har din organisation en idé 

för att förbättra miljön? Ska ditt företag 

energieffektivisera? Få hjälp i bidragsdjungeln 

och träffa relevanta kontaktpersoner för ditt 

projekt! 

 

DELTAGANDE ORGANISATIONER & STÖD 

Länsstyrelsen Skåne 

Klimatklivet 

Solcells- och energilagringsstöd 

Region Skåne 

Miljövårdsfonden 

Föreningsbidrag inom miljö 

Skånska utvecklingsmedel för biogas 

ERUF Skåne-Blekinge 

Interregprogrammen 

Naturskyddsföreningen 

Energikartläggningsstöd 

Regionala noder 

Incitament för energieffektivisering 

M.fl. 

 

TID OCH PLATS 

Den 31 maj 2017 kl. 12.00 - 16.00 

Vi startar med lunch! 

Länsstyrelsen, Kungsgatan 13, Malmö 

MÅLGRUPP 

Föreningar, företag, organisationer, 

privatpersoner 

KOSTNAD 

Evenemanget är kostnadsfritt. 

ANMÄLAN 

Anmäl senast den 28 maj via länken. 

KONTAKTPERSONER 

Lisa Malm Miljöstrateg,  

Region Skåne. 044-309 32 78 

Sandra Johanne Selander  

Klimat- och energistrateg,  

Länsstyrelsen Skåne. 010-224 17 33 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?activity=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fskane%2fSv%2fkalender%2f2017%2fSidor%2fvar-finns-pengarna.aspx&activityWeb=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fskane%2fSv%2fkalender%2f2017
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/14

§ 210 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS AU/KS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Information om inbjudningar till kurser och konferenser läggs till handlingarna.

 

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

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

_____
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