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KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid

Mejeriet 4
Måndagen den 15 maj 2017 kl 13:15 – förbereder för ett

långt möte
Kallade ledamöter

Stefan Lissmark (S), Ordförande
Anna Palm (M), 1:e vice ordförande
Fredrik Hanell (MP), 2:e vice ordförande
Susanne Asserfors (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Jörgen Ekman (L)
Helena Ohlson (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)

För kännedom

Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Kenneth Kallin (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Olle Krabbe (V)
Lars-Håkan Persson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Arne Gustavsson (C)
Marianne Lundgren (L)
Lars Andersson (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)
Jacob Engnell (SD)

Övriga kallade

Michael Andersson, Kommundirektör
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Christer Ekelund, Ordförande Kommunens revisorer
Fredrik Jerntorp, Kommunens revisor
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
Mette Dymling, Planarkitekt
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef
Anneli Andersson, Planarkitekt
Peter Wollin, Utvecklingschef
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Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop
kanslichef

2

Val av justerande och godkännande av föredragningslistan

3

Revisionen - muntlig redovisning av granskning av intern
kontroll
Christer Ekelund och Fredrik Jerntorp

kl. 13.20 20 min

KSF 2017/193

4

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i Höörs
kommun 2016
Gunilla Dencker Skog

kl. 13.40 5 min

KSF 2017/193

5

Ansökan om planbesked, Hällbo 42 m fl
Karin Kallioniemi

kl. 13.45 10 min

KSF 2016/525

6

Begäran om planbesked fastigheten Sätofta
9:42(Hänvisning till KSF 2014/342 )
Karin Kallioniemi

kl. 13.55 5 min

KSF 2012/181

7

Ansökan om planbesked, Höör Stenskogen3:100
Mette Dymling/Karin Kallioniemi/Rolf Carlsson

kl. 14.00
- 10 min

KSF 2017/144

8

Godkännande av detaljplan för granskning, Sätofta 18:54
m.fl. fastigheter ”ny förskola vid Sätoftaskolan” i Höör
Anneli Andersson

kl. 14.10
- 15 min

KSF 2015/393

9

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017- 2025
Peter Wollin

kl. 14.25
- 15 min

KSF 2017/190

10

Redan fattade beslut som påverkar budget 2018
Michael Andersson

kl. 14.40
- 30 min

KSF 2017/126

11

Fältarbete bland barn och unga samt inrättande av
fältarbetartjänst
Linda Andersson

KSF 2017/168

12

Årsredovisning för Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB)
2016 samt val av ombud med instruktion till årsstämman
Helena Sjöholm

KSF 2017/70

KSF 2016/409
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13

Uppföljning av Höörs Fastighetsaktiebolags (HFAB:s)
ändamål 2016
Helena Sjöholm

KSF 2017/246

14

Årsredovisning för Mellanskånes Renhållnings AB
(MERAB) 2016 samt val av ombud med instruktion till
årsstämman
Helena Sjöholm

KSF 2017/231

15

Uppföljning av Mellanskånes Renhållningsaktiebolags
(MERAB) ändamål 2016
Helena Sjöholm

KSF 2017/245

16

Årsredovisning för IT-kommuner i Skåne AB 2016 samt val
av ombud med instruktioner till årsstämman
Helena Sjöholm

KSF 2017/227

17

Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut
Ewa Näslund

KSF 2016/626

18

Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern
(Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen),
godkännande för samråd
Anneli Andersson

KSF 2017/76

19

Ändring av detaljplan för Eskil 9 m.fl. fastigheter,
antagande
Yvonne Hagström

KSF 2016/459

20

Ansökan om planbesked, Merkurius 1 och 2
Mette Dymling

KSF 2017/64

21

Köp av fastigheten Åkersberg 1:95
Lars Frostemark

KSF 2017/215

22

Bevarande och underhåll av Magasinet (Bävern 10)
Magnus Grönvall

KSF 2017/228

23

Organisationsöversyn för Samhällsbyggnadsfrågor
Rolf Carlsson

KSF 2017/242

24

Styrdokument och processkarta för lokalförsörjningsfrågor
Rolf Carlsson

KSF 2017/43
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25

Justering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten i Norra Rörum, Höörs kommun
Magnus Brom

KSF 2017/196

26

Taxa för myndighetsutövning inom räddningstjänsten
Lars Nilsson

KSF 2017/203

27

Prislista för räddningstjänsten i Höör 2017
Lars Nilsson

KSF 2017/204

28

Miljöpris 2017 (Sekretess fram tills beslut är fattat)
Åsa Abrahamsson/Rolf Englesson

KSF 2017/132

29

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2017
Åsa Abrahamsson

KSF 2017/154

30

Sponsorbidrag till Ringsjön Runt 2017
(Peter Wollin/Anna-Karin Olsson)

KSF 2017/174

31

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på
bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering
Gunilla Dencker Skog

KSF 2017/41

32

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Höörs kommun Länsstyrelsens beslut om att upphäva 3, 7, 12, 15, 17 och
20 §§
Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/164

33

Översyn av fasta och rörliga brukaravgifter för kommunalt
vatten och avlopp
Stefan Lissmark

KSF 2017/268

34

Förslag till ny valkretsindelning - Region Skåne
Gunilla Dencker Skog

KSF 2017/197

35

Motion VA-avgifter - Liberalerna
Gunilla Dencker Skog

KSF 2017/183

36

Inrättande av arbetsmarknads- integrations- och
folkhälsoenhet
Michael Andersson

KSF 2017/169

37

Delägarskap i Inera
Michael Andersson

KSF 2017/194
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38

Revisionsrapport - granskning av bostads- och
lokalbyggande i Höörs kommun
Gunilla Dencker Skog

KSF 2017/161

39

Detaljplanelagd tomtmark för förskolor och skolor,
Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och
Vuxenutbildning i Höörs kommun
Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/358

40

Skrivelse från Carl Piper - säga nej till ALUNSKIFFER
prospektering
Stefan Lissmark

KSF 2017/240

41

Val av ny styrelseledamot -IT kommuner i Skåne AB
Michael Andersson

KSF 2016/140

42

Uppdrag åt HFAB att bygga bostäder på Trattkantarellen 1
Michael Andersson

KSF 2017/244

43

Rapport från Sätoftaskolans lokalförsörjning
Michael Andersson

KSF 2015/180

44

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2017

KSF 2017/12

45

Anmälningar till KS au i april och KS i maj 2017

KSF 2017/175

46

Rapport från kurser och konferenser 2017

KSF 2017/8

47

Inbjudningar till Kurser och konferenser KS AU/KS

KSF 2017/14

Stefan Lissmark
Ordförande
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras ordföranden att
samtliga beslutande ledamöter är närvarande utom
Ordföranden konstaterar att det är 13 beslutande ledamöter närvarande.
_____
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Dnr KSF 2016/409

2

Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lars-Olof Andersson (C) och Jörgen Ekman (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2017-05-18, kl. 16.30

Ärendebeskrivning
Lars-Olof Andersson (C) och Jörgen Ekman (L) står på tur att justera enligt upprättat
justeringsschema.
Som huvudregel sker justering torsdagen efter mötet kl 16:30 på kommunkansliet. Datum
och tid är preliminära och fastställs på mötet.
Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom
det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den
föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

Beslutsunderlag
Justeringstillfällen och justeringsperson KS 2017.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/193

3

Revisionen - muntlig redovisning av
granskning av intern kontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Lämnad redogörelse från granskning av intern kontroll av revisorerna läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisionens ordförande har begärt tid på kommunstyrelsens sammanträde för att
redogöra för revisionens granskning av den interna kontrollen.
_____
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Dnr KSF 2017/193

4

Revisionsrapport - Granskning av intern
kontroll i Höörs kommun 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar innehållet i kanslichefens yttrande som sitt eget med ändringen
att meningen ”Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utrymme för kommunstyrelsen att
skjuta till ytterligare resurser till den interna kontrollen.” ändras till ”Kommundirektören har
tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla de interna kontrollen” och översänder det till
revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av den interna i Höörs
kommun 2016.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
både mot nämnderna och mot kommunstyrelsen rörande hur den interna kontrollen följs
upp. Kommunstyrelsen tar allvarligt på kritiken och svarar revisorerna att det pågår ett
strukturerat arbete för att förbättra den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
1. Reglemente för intern kontroll- Antagen av KF 2001-03-28.pdf (KSF 2001/37)
2. Tjänsteskrivelse om intern kontrollplan för 2017 (Helena Sjöholms) (KSF 2016/517)
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §55).doc (KSF
2016/517)
4. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
5. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
6. Tjänsteskrivelseinternkontroll.docx.pdf (Kanslichefen)
7. Kommunstyrelsens svar till revisionen.docx
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §124).doc
_____
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Dnr KSF 2016/525

5

Ansökan om planbesked, Hällbo 42 m fl

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Positivt planbesked lämnas för utökning av byggrätterna till Höörs
Gästgifwaregård inom fastigheten Hällbo 42.
2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.
4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
6. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas under 2017.

Ärendebeskrivning
Hellas Invest AB äger fastigheten Hällbo 42 och bedriver där hotell, konferens och
restaurang (Höörs Gästgifwaregård). I oktober 2016 ansökte ägaren om planbesked för
att utveckla rörelsen.

Förslag till beslutsmotivering
All förändring av stadsmiljön vid Gästis och Gamla torg bör bidra till att stärka och
förtydliga den gamla bykärnan. Ett övergripande mål med en eventuell ny detaljplan bör
därför vara att den ska ge ett ännu bättre stöd för en sådan utveckling än den redan
ambitiösa gällande stadsplanen.
En utveckling av hotell- och restaurangverksamheten på Höörs historiska Gästis är ett
mål sig, och bidrar till att stärka de kulturhistoriska värdena på platsen. Det finns inte
några uppenbara konflikter mellan verksamhetens önskemål att bygga ett spa och de
kulturhistoriska värden som är beskrivna i gällande stadsplan och kulturmiljöprogrammet.
Däremot är det mindre lämpligt att tillåta en ny ekonomibyggnad i den känsliga miljön
mellan Gästis, Gamla torg och Kolljungabäcken.
Sammanfattningsvis bedöms det vara lämpligt att medge planbesked för att utöka
byggrätten inom fastigheten Hällbo 42, men däremot inte för de områden som idag är
planlagda som allmän platsmark.
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Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse planbesked Hällbo 42 170406.pdf
2. hoors_tatort_kyrkbyn_delomrade1.pdf
3. Skjutsstallet foton 1975.pdf
4. Anteckning telefon med LG.docx
5. REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §128).doc
_____
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Dnr KSF 2012/181

6

Begäran om planbesked fastigheten
Sätofta 9:42(Hänvisning till KSF 2014/342
)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Förvaltningens förslag att planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande, men att det
inte krävs program eller miljöbedömning förutsatt att planarbetet följer inriktningen i
översiktsplanen avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2013 om positivt planbesked för fastigheten
Sätofta 9:42. Hösten 2014 kontaktade fastighetsägaren kommunen för att påbörja
planarbetet. Eftersom planbeskedet inte innehöll några ställningstaganden kring
planförfarandet lyftes ärendet åter för beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2014 att planprocessen skulle initieras med ett
planprogram för att huvudstrukturer och avvägningar av enskilda och allmänna intressen i
så stor utsträckning som möjligt ska bedömas och lösas innan ett formellt planförslag
upprättas. Parallellt med programmet görs en Miljökonsekvensbeskrivning som underlag
till planen och för att belysa de konsekvenser som planen innebär. Därefter upprättas
detaljplan enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande.
Bakgrunden till detta beslut var att planarbetet inte hade stöd i översiktsplanen och
riskerade komma i konflikt med natur- och rekreationsintressen föreslog. Planområdets
roll i en större struktur av grönområden bedömdes innebära en sammanlänkande funktion
mellan särskilt värdefulla områden och en exploatering bedömdes därför påverka
grönstrukturen på en kommunal nivå.
Fastighetsägaren bedömde i det läget att planarbetet skulle bli för kostsamt och valde att
inte starta planarbetet.
I februari 2016 antog kommunfullmäktige planen för Ringsjöbandet som är del av
översiktsplanen. Det innebär att förutsättningarna för planarbetet har förändrats och att
det finns skäl att göra en ny bedömning när det gäller behovet av planprogram och
miljöbedömning.
I mars 2017 har förvaltningen tagit kontakt med fastighetsägaren för att höra om det finns
intresse av att sätta igång planarbetet. Inför en bedömning av plankostnaderna behövs ett
nytt beslut om planförfarandet.
Förslag till beslutsmotivering
I översiktsplanen (Planen för Ringsjöbandet) har kommunen tagit ställning för att en del
av fastigheten är lämplig för bostadsbebyggelse. Utbyggnadsområdet har avgränsats av
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hänsyn till behovet av grönstråk samt en fornlämning.
Slutsatsen av den miljöbedömning som genomförts i samband med översiktsplanen är att
marken har höga naturvärden och är av stor betydelse för dem som bor i närheten.
Stråket är en spridningskorridor för djur och växter. Delar av områdets värden kommer att
gå förlorade vid exploatering, men genom att avgränsa utbyggnadsområdet kan en grön
korridor bibehållas. Ett välanvänt stigsystem kommer att delvis försvinna vid
utbyggnaden. Delar av de rekreativa värdena kan dock upprätthållas genom att en grön
korridor bibehålls. Det konstaterades också att behovet av närmare
naturvärdesinventeringar ska övervägas i samband med att detaljplan upprättas för
området.
Mot bakgrund av att planarbetet numera har stöd i översiktsplanen bedöms det inte
längre finnas behov av ett särskilt planprogram som anger utgångspunkter och mål för
planarbetet. I stället ska planarbetet följa inriktningen i översiktsplanen.
Genom den principiella avgränsning av ett grönstråk som framgår av översiktsplanen
bedöms det nu inte heller vara nödvändigt med en särskild miljöbedömning av
detaljplanen. Däremot är det lämpligt att genomföra naturvärdesinventeringar som en del
av planarbetet och att inarbeta slutsatserna i planen. Om det under planarbetet
framkommer kunskap som ger anledning att befara betydande miljöpåverkan så är det
möjligt att i ett senare skede inleda en miljöbedömning. Sedan 2014 har även plan- och
bygglagens regler kring planförfaranden förändrats. Numera gäller att utökat förfarande
ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I annat fall kan planarbetet bedrivas med det något enklare standardförfarandet.
Det aktuella planarbetet är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande. I nuläget befaras planen inte medföra betydande miljöpåverkan.och
klarar därmed två av tre kriterier för standardförfarandet.
Det sista kriteriet gäller i vilken mån planarbetet är av intresse för allmänheten. Var
gränsen går för ”betydande intresse för allmänheten” bedöms från fall till fall och det är
upp till Höörs kommun att ta ställning. Dialogen om planen för Ringsjöbandet har visat att
det finns ett stort allmänt intresse för frågan om att bebygga fastigheten. Vidare är
fastigheten utpekad i grönstrukturprogrammet för sina naturvärden. Sammantaget kan
planarbetet bedömas vara av betydande intresse för allmänheten och utökat förfarande är
lämpligt.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse om planförfarande.docx
Behovsbedömning av MKB för detaljplan Sätofta 9_42.pdf
Plan för Ringsjöbandet s 106-108.pdf
REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §127).doc
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Dnr KSF 2017/144

7

Ansökan om planbesked, Höör
Stenskogen3:100

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Positivt planbesked för bostäder i form av villor och radhus eller mindre flerbostadshus
på fastigheten Stenskogen 3:100 lämnas.
2. Genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet ska ske med standardförfarande.
4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
6. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas inom 3 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Ansökan har kommit in med begäran att planlägga fatigheten Stenskogen 3:100 för
bostadsändamål.
De nya fatigheterna föreslås enligt sökande att trafikförsörjas med en vägslinga mellan
Gamla Orupsvägen och Sandstensvägen samt med en återvändsgata i väster som
kopplas samman med Gnejsvägen.
Fastigheten är 4 ha och består till största delen av skogsmark. Fastigheten är kuperad
och består av två stycken kullar en i väster och en i öster.
Samhällsbyggnadschefen har bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde för att
redogöra för hur skytteklubben planerar att utveckla sin verksamhet framöver.
Förslag till beslutsmotivering
Utbyggnaden av Stenskogen 3:100 innebär en förtätning av Stenskogens befintliga
bostadsområde vilket innebär ett ökat befolkningsunderlag för den befinliga Ringbussen
som trafikerar Stenskogsvägen. Föreslagen exploatering innehåller förslag på mindre
flerbostadshus med 4 lägenheter och/eller flerbostadshus med 8 lägenheter i varje hus.
Området kan även komma att bebyggas med rad och/eller parhus. Stenskogen består
idag till största delen av enbostadshus. Ett tillskott med flerbostadshus är ett välkommet
tillskott som stämmer väl med Höörs kommuns vision.

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse planbesked stenskogen 3_100.pdf
2. REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §126).doc
3. komplettering till tjänsteskrivelse planbesked stenskogen 3_100.pdf
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Dnr KSF 2015/393

8

Godkännande av detaljplan för
granskning, Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter
”ny förskola vid Sätoftaskolan” i Höör

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:53 m.fl., för
granskning.
2. Att behovsbedömningen är att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan och att en
MKB, miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas
3. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska
tillföras skolfastigheten.
4. Exploateringsavtal ska upprättas mellan Höörs fastighets AB och Höörs kommun och
exploateringsavtalet ska antas innan detaljplanen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 KS §32 att godkänna planförslaget för samråd.
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 .
Vid samrådsmötet den 27 februari deltog 35 personer, föräldrar, elev, grannar samt
tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Minnesanteckningar bifogas
ärendet. Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag
och privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så
erfodras. Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i
samrådsredogörelsen. Dagvattenutredning och utredning gällande naturdamm samt
dokumentation av gödsellada har utförts under vintern/våren inför granskningen.
Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle
inledas med ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte
har hållits den 15 juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1
och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs
ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga
inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över planprogrammet.
Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov.
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och
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förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek.
Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd
mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om
ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av
Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta
18:54.
En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer
behövas och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan
byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av
föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första
etapp, tills behov finns att bygga ut den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster
1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer parkeringen till förskolan att flyttas.
Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa
bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas
ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och transporter, bland annat
behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket.
Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i
avsikt att möjliggöra flexibel användning, ev. kan gödselladan också användas som förråd
eller liknande. Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter och skrivelse från
förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är att den nya förskolan ska uppföras i 1
plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan kan byggas i en större del av det
område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i framtiden. Dock undantas ett
område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-plan i avsikt att hålla
respektavstånd till angränsande bostad/vård.
Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med
dagvattendamm, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman
hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder
inom ”kryssmark” som betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av
själva huvudbyggnaden. Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget
är att ändra till kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses
vara, och är till nytta för mer än själva skolan.
Förslag till beslutsmotivering

Beslutsunderlag
1_Plankarta_20170515.pdf
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2_Illustrationskarta_20170515.pdf
3 Planbeskrivning_Granskning_20170515.pdf
4_Grundkarta_20170117
5_Samrådsredogörelse 20170515.pdf
6_Minnesanteckningar samrådsmöte 20170227
7_Planprogram_20160607
8_Samrådsredogörelse planprogrammet 20170213
9_Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 20160615
10_Kommentarer angående den blivande förskolebyggnadens utformning_förskolechef o
rektor 20161101
11_Översiktlig Miljöteknisk markundersökning_och Proj PM Geoteknik_Sweco 20161222
12_Naturvärdesbedömning_o PM forslag till skyddsatgarder_Naturcentrum
AB_20160425_20170405 13_Trafikutredning PM_Tyrens_20160607
14_Dagvattenutredning_Wsp_20170418
15_Gödselladan_Byggvalvet AB
16_Kommunstyrelsen, Planuppdrag 2015-11-09 § 236
17_Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 § 16
18_Kommunstyrelsen, beslut om samråd 2017-02-13 § 32
19_Tjänsteskrivelse, förslag till godkännande inför granskning
20_Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §160).doc
_____
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Dnr KSF 2017/190

9

Befolkningsprognos för Höörs kommun
2017- 2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska ligga till grund för
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas.
2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt
folkbokförda per den siste december 2016 per ettårsklass och fastighet, antagande om
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på kända
förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.
Förslag till beslutsmotivering
Den prognosmetod som KAAB Prognos AB använder sig av har visat sig vara relativt
tillförlitlig. I de fall vi har haft stora avvikelser har det ofta rört sig om snabba förändringar i
byggkonjunkturen. Det är en stor fördel om kommunen har en gemensam prognos för
planeringsarbetet inom de olika sektorerna som dessutom bygger på antaganden i den
kommunövergripande översiktsplanen. En prognos ger emellertid ingen exakt bild över de
närmsta åren utan ska ses som ett planeringsunderlag i arbetet med t ex lokalförsörjning
och beräkningar av skatteunderlag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. HOORP2017.docx
3. REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §153).doc
_____
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Dnr KSF 2017/126

10

Redan fattade beslut som påverkar
budget 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att förändra redan tagna beslut som får ekonomiska konsekvenser för budget 2018.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören redovisar vid dagens möte för ledningsgruppens förslag.
-------I det inledande budgetarbetet för 2018 kan konstateras redan i förutsättningarna att
kostnaderna för inflation, löneökning, kompensation för demografiska förändringar, ökade
pensionskostnader samt ökade kapitalkostnader för en högre investeringstakt ger en
kostnadsökning på ca 47 mnkr. Dessutom bör resultatnivån återgå till det av fullmäktige
beslutade målet att årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. För 2018 ska resultatet då uppgå till 8,6 mnkr. Intäktsökningen för skatter och
generella statsbidrag beräknas öka med drygt 30 mnkr. Kostnadsökningen är därmed ca
26 mnkr större än intäktsökningen. Till detta kommer okompenserade löneökningar för 3
månader från 2017 på 4 mnkr samt redan tagna beslut som får en ekonomisk konsekvens
på budget 2018 på ca 6 mnkr. Dessa punkter är identifierade till följande:
tkr
VA-avgifter obebyggda tomter, 50
Ökade hyreskostnader i kommunhus, 100
Färdtjänst, 1 100
Beslutsstöd, licenser, 800
Genomförande VA-plan, 450
Integrerad årsredovisning, 230
Överförmyndare, arvode, 500
Ny överförmyndarnämnd, 450
Biblioteksplan, 950
Kapitalkostnader, rest fr 2017, 485
HBTQ-plan, 100
ANDT-plan, 265
Tillkommande ytor detaljplan TN, 600
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Summa: 6 080
Sammanfattning
En summering av kostnadsökningar, återställande av resultatnivå, intäktsökningar för
skatter och bidrag, kompensation för löneökningar för 3 månader samt ekonomiska
konsekvenser av redan tagna beslut ger att det saknas ca 36 mnkr i budgeten för 2018
innan nämndernas budgetskrivelser har tagits i beaktande. Som jämförelse ger en kronas
skattehöjning en intäktsökning för kommunen med ca 33 mnkr.
_____
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Dnr KSF 2017/168

11

Fältarbete bland barn och unga samt
inrättande av fältarbetartjänst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
600 000 kr överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen för finansiering av
fältarbetartjänst på integrationsenheten.

Ärendebeskrivning
Tjänsten är redan inrättad och medel har satts av i budgeten. Det måste dock göras en
ramjustering med 600 000 kr från socialnämnden till integrationsenheten inom
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 32 fältarbetartjänst.doc
2. Fältarbete bland barn och unga beslutsunderlag.docx (Christina Håkansson Jönssons
tjänsteskrivelse)
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §118).doc
_____
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Årsredovisning för Höörs
Fastighetsaktiebolag (HFAB) 2016 samt
val av ombud med instruktion till
årsstämman

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 17:e maj 2017. Som
första ersättare utses ekonomichef Linda Andersson och som andra ersättare utses
kanslichef Gunilla Dencker Skog.
2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas.
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
- Resultat-och balansräkning fastställs
- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret
- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
- Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets ändamål till
styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att kommunen som moder
tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att
bolaget därmed bör göra detsamma
- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen har att behandla.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 17 maj 2017.
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till
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kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning.pdf
2. PWC revisionsrapport HFAB.pdf
3. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud.docx.pdf
4. Bilaga Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §119).doc
_____
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13

Uppföljning av Höörs
Fastighetsaktiebolags (HFAB:s) ändamål
2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Höörs Fastighetsaktiebolag har, under verksamhetsåret 2016, drivit sin verksamhet i
enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de kommunalrättsliga
principer som gäller för bolaget.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2016.
Bolaget håller årsstämma den 17 maj 2017. Inför årsstämman har kommunstyrelsen att
följa upp att bolagets verksamhet håller sig inom ändamålet.

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1: Uppföljning av bolagets ändamål
2. Bilaga 2: HFAB:s svar på uppfyllelserapporten
3. Tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §120).doc
_____
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Dnr KSF 2017/231

14

Årsredovisning för Mellanskånes
Renhållnings AB (MERAB) 2016 samt val
av ombud med instruktion till årsstämman

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till stämmoombud med rätt att företräda
Höörs kommun på årsstämman för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800)
den 4 maj 2017. Som ersättare utses kommunalrådet Anna Palm (M). Som en andra
ersättare utses Lars-Olof Andersson (C).
2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas.
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
- Resultat-och balansräkning fastställs
- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret
- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
- Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara Kristoffersson
(KPMG)
- Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie Ferrari som
ersättare
- Val av föreslagen ordförande och vice ordförande
- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen har att behandla.
Ombudet har också att informera stämman att:
- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsen årligen självständigt
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål.
Kommunen uppmuntrar styrelsen att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan
utveckla bolagets redovisning.
- Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på kommunens
utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden planeras att bjudas in nästa års
utvecklingsdag.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 4 maj 2017,
klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till
kommunfullmäktige.
Till ombud föreslås kommunalrådet Stefan Lissmark med kommunalråd Anna Palm.
Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet
Bilaga 2: Kallelse till stämma
Bilaga 3: Årsredovisning
4. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till MERABs årsstämma.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §121).doc
_____
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Uppföljning av Mellanskånes
Renhållningsaktiebolags (MERAB)
ändamål 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) har, under verksamhetsåret 2016,
drivit sin verksamhet i enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de
kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) har tagit fram årsredovisning för
2016. Inför årsstämman har kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, att
självständigt pröva om verksamheten i bolaget under verksamhetsåret 2016 varit förenlig
med fastställt ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga
principerna. Ändamålet och principerna finns angivna i bolagsordningen. Finner
kommunstyrelsen att så inte är fallet ska kommunfullmäktige underrättas.
Verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål
Kommunledningskansliet bedömer att den verksamhet som drivits under 2016 har varit
förenlig med fastställt ändamål. Bedömningen baseras på:
Årsredovisningen för 2016, inklusive revisionsrapporten från den auktoriserade revisorn
samt lekmannarevisorerna.Yttrande och slutsatserna från bolagets presentation vid
kommunfullmäktiges uppföljningsdag den 16:e februari 2017 där även kommunens
nämnder medverkade.

Det är positivt att bolaget framöver kommer göra insatser för att öka återanvändning av
textiler och materialåtervinning av textilavfall. Det är också positivt att medborgarna i
Höörs kommun, genom bolagets arbete, återvinner mycket. Det framgår av den årliga
undersökningen ”kommunens kvalitet i kortet” som genomförs av Sveriges kommuner och
Landsting (mått 36). Givetvis vill kommunen som ägare, att resultat förbättras ytterligare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse -2016 års uppföljning av hur MERABs verksamhet förhåller sig till det
kommunala ändamålet.docx
2. MERABs verksamhet.Kjell Åke Persson 14 februari 2017.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §122).doc
_____
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Årsredovisning för IT-kommuner i Skåne
AB 2016 samt val av ombud med
instruktioner till årsstämman

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunfullmäktige har utsett stämmoombud och ersättare. Som andra ersättare utses
Lars-Olof Andersson (C).
2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas.
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
- Resultat-och balansräkning fastställs
- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret
- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt
kommunernas fastställda ersättningsnivåer
- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
- Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion samt interna
kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är ändamålsenliga utifrån bolagets
verksamhetsfas
- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen har att behandla
- Ombudet har också att informera stämman att:
-- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsens årligen självständigt
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål
-- Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns utvecklingsdag som
årligen hålls i februari månad
Ovansående gäller under förutsättning att bolagets årsredovisning och resultatet av
ägarsamråden inte indikerar något annat.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
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Ärendebeskrivning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) håller årsstämma den 19 maj 2017. Inför
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet
för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.
Egentligen ska en analys av bolagets verksamhetsdrift göras i syfte att fastställa att
driften är förenlig med ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv. Med anledningen av
att bolaget nyligen har bildats görs denna analys först nästa år. Däremot har ombudet att
framföra att styrelsen ska säkra att dess styrdokument är ändamålsenliga utifrån bolagets
verksamhetsfas.

Till ombud föreslås kommundirektör Michael Andersson med ekonomichef Linda
Andersson som ersättare.

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till ITkommunerna Skånes årsstämma.docx
2. Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
3. IT bolaget i Skåne AB gr.rapp.2016.pdf
4. Årsredovisning Unikom_se samt kallelse till årsmötet.pdf (inkl. granskningsrapport)
5. mail.pdf (om dialog kring ev. senareläggande av årsstämman)
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §123).doc
_____
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Dnr KSF 2016/626

17

Kyrkoavgift som underlag vid
avgiftsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Ett generellt avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av
omsorgsavgift.
2. Avgiftshöjningen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt vid
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende. Från och med 2017-01-01 ändras
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.
Socialnämnden beslut från 2017-02-23 § 37 föreligger innebärande att ett generellt
avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 37 ang kyrkoavgift.doc (SN 2016/826)
2. Skrivelse kyrkoavgift komplettering.pdf
3. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
4. Kommunfullmäktige 2017-01-25 (2017-01-25 KF §8).doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §151).doc
_____
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Dnr KSF 2017/76

18

Ändring av detaljplan för del av Höör
57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp
2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen),
godkännande för samråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna detaljplanen för kv. Koriandern för samråd.
2. Planarbetet ska ske med standardförfarande.
3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.
4. Genomförande av planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram som utformats efter planuppdrag 201703-13 § 71. Förslag har inkommit från exploatör om att bygga flerbostadshus med 24 st
lägenheter. Projektet var tidigare planerat att utföras inom kv Rosmarinen på
Kvarnbäcksområdet. Upplägget för bebyggelsen är samma som tidigare redovisats för
Rosmarinen vad gäller antal lägenheter, parkeringsplatser, förråd mm. Dispositionen av
tomtytan vad gäller ingående komponenters placering är något annorlunda.
Detaljplanen innebär en mindre ändring av gällande detaljplaner som vann laga kraft
2007-01-25 med genomförandetid som gick ut 2012-01-24, samt detaljplan som vann
laga kraft 2015-04-02 med en genomförandetid till 2020-04-02.. Den justering som krävs
bedöms kunna göras med begränsat planförfarande då ingen försäljning av kringliggande
tomter skett, vilket innebär att kommunen är granne på samtliga sidor. Justeringen
innebär främst att ett prickat område öster om de två tomterna inom ursprungliga
detaljplanen för Kvarnbäck tas bort. Planen innebär även att allmän plats behöver
anläggas med en gata med sidoområden, totalt ca 280 kvm för att skapa tillfart till
parkeringen till lägenheterna. Syftet är att utbyggnaden kan ske i samband med att övrig
gata byggs inom etapp 2 under 2017. Byggnadsarean ökas och en något högre höjd tillåts
jämfört med gällande plan som redan tillåter två-plans bebyggelse, från en högsta
nockhöjd på 8 meter föreslås istället 9 meters nockhöjd.
Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostadshus i 2
våningar inom planområdet som är beläget inom Kvarnbäcksområdets norra del, etapp
2a.
Detaljplanen föreslår att plank och komplementbyggnad ska få ansluta i och intill
fastighetsgräns i norr och öster med en max höjd av 1,8 meter samt att tak på carportar
ska ha sedumtak. Vidare anpassas huvudbyggnads utseende genom reglering av husets
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nockhöjd och taklutning.
Detaljplanen följer gällande översiktsplan (2002) och tas fram enligt standardförfarande i
enlighet med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap. Förslaget innebär att kv.
Koriandern kan bebyggas med flerbostadshus i 2 våningar och att mark för parkering
läggs till fastigheten. Allmän platsmark för gata regleras. Bostadsfastigheten avstyckas
från Höör 57:17 genom lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Nya handlingar kommer till KS enligt Anneli
1. Kommunstyrelsen 2017-03-13 KS § 71
2. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03
3. UTKAST_Plankarta_Koriandern_Ksau 20170425.pdf
4. UTKAST_Planbeskrivning Koriandern_Ksau 20170425.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §161).doc
_____
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Dnr KSF 2016/459

19

Ändring av detaljplan för Eskil 9 m.fl.
fastigheter, antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Granskningsutlåtande, daterat 2017-04-24 godkänns.
2. Planbeskrivning, ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter, upphävande av
tomtindelning, upprättad 2017-04-24, godkänns för antagande.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har fått positivt planbesked för att upphäva gällande
tomtindelning i syfte att kunna möjliggöra en sammanslagning av nämnda fastigheter. I
tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet för positivt planbesked inkluderades de övriga
fastigheterna inom kvarteret Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge
fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är
obebyggd.
Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva
den i sin helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna. ”Fastigheterna Eskil 8 och
9 brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör
trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära
fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få plats med ettÄndring av detaljplan för
Eskil 9 m.fl. fastigheter, antagande bostadshus på Eskil 8. Det är således inte lämpligt
med en VA&#8208;anslutning till den fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran
inkommit att fastigheterna ska få var sin anslutning. För att inte behöva ansluta Eskil 8
med nya VA&#8208;ledningar och istället utnyttja befintliga systemet, har
fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 ansökt om fastighetsreglering för att kunna lägga
samman de två fastigheterna till en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en
fastighetsreglering och den måste upphävas för att ändringen ska kunna genomföras.
Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar (upprättad 1972) då den
i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter).
Tomtindelningar upprättades förr som separata dokument men sedan ny PBL infördes
2011 ska de gälla som detaljplanebestämmelser. Upphävande av tomtindelning sker
därför numera enligt regler för ändring av detaljplan. Tomtindelningen bedöms inte längre
fylla någon funktion då området är utbyggt sedan länge. Avsikten är att upphäva de
tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1&#8208;10 för att möjliggöra en
sammanslagning av Eskil 8 och 9.
Detaljplanen har varit ute på både samråd och granskning. De inkomna yttrandena (från
både samrådet och granskningen) har sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterat
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2017-04-24.
Inga av de inkomna yttrandena medför någon nämnvärd förändring av planhandlingen,
handlingen har kompletterats med två informationsuppgifter.

Beslutsunderlag
1. ingress till ksau-ks_Eskil_Antag.pdf
2. granskningsutlatande_eskil_170425.pdf
3. Planbeskrivning_antag_Eskilt.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §162).doc
_____
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Dnr KSF 2017/64

20

Ansökan om planbesked, Merkurius 1 och
2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Positivt planbesked för ändring av detaljplanen så att tomtindelningen för kvarteret
Merkurius i Höör upphävs lämnas.
2. Planändringen kan ske med standardförfarande.
3. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
4. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
5. Planarbetet bedöms kunna avslutas första kvartalet 2018.

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller fastigheterna Merkurius 1 och 2 vid Fogdarödsvägen i Höör (se figur 1).
Fastigheterna brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Merkurius 2 medan
Merkurius 1 används som trädgård. Fastighetsägaren bedömer att fastigheterna är
planerade på ett sådant sätt att alternativ användning inte är möjlig. Fastighetsägaren har
ansökt om en sammanslagning av fastigheterna hos Lantmäteriet för att undvika att
betala en anslutningsavgift för vatten och avlopp. Lantmäteriet har informerat att en
sammanslagning inte kan göras pga den befintliga tomtindelningen.
Fastighetsägaren nämner i sin ansökan att de i första hand vill att man ska komma
överrens om att Merkurius 1 inte har något behov av vattentjänsterna. och som andra
alternativ att det sker en planändring som gör att Merkurius 1 och Merkurius 2 kan
sammanläggas.
Förslag till beslutsmotivering
För området gäller stadsplan för sydöstra delen av Höörs Köping, fastställd 1960.
Kvarteret är utlagt som fristående bostadsbebyggelse i en våning (figur 2). Max en
femtedel av tomten får bebyggas. För kvarteret Merkurius finns också en tomtindelning
upprättad år 1962.
Angående fastighetsägarens förfrågan om anse att fastigheten Merkurius 1 inte är av
behov av vattentjänster. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Fastigheter inom verksamhetsområde kan inte anses inte ha behov av
vattentjänster oavsett hur fastigheten nyttjas. Merkurius 1 ligger inom plan samt har
utbyggda förbindelsepunkter. Det innebär att enligt Lagen om allmänna vattentjänster blir
fastighetsägaren avgiftskyldig per automatik.
Kvarteret Merkurius är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer,
med undantag för den nu aktuella fastigheten Merkurius 1 som är obebyggd. Eftersom
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hela tomtindelningen för kv Merkurius bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den
i sin helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.
Tomtindelningar upprättades förr som separata dokument men sedan ny PBL infördes
2011 ska de gälla som detaljplanebestämmelser. Upphävande av tomtindelning sker
därför numera enligt regler för ändring av detaljplan.
Förslaget är därför att medge planbesked för att ändra stadsplanen för sydöstra delen av
Höörs Köping så att tomtindelningen för kvarteret Merkurius upphävs. Stadsplanen
fortsätter att gälla i övrigt och ingen ny prövning sker av lämplig användning eller av
bebyggelsens omfattning och utseende.
Miljöaspekter (behovsbedömning)
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen planändring bedöms inte ha
någon påverkan på miljön eftersom den inte innehåller någon prövning av lämplig
användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Mot den bakgrunden och
med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedömer kommunen att genomförandet
av planändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att det alltså inte
behövs någon miljöbedömning. Planförfarande
Planändringen kan genomföras med standardförfarande eftersom
Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse Merkurius 170406.pdf
2. REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §125).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-05-08

39 (77)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/215

21

Köp av fastigheten Åkersberg 1:95

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastigheten Åkersberg 1:95 ska förvärvas till en köpeskilling om 6 miljoner kronor under
förutsättning att strandskydd inte hindrar en framtida exploatering av fastigheten.

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

Beslutsunderlag
1. Till KS Åkersberg 1;95 .docx
2. 1;95översiktSnipImage.JPG
3. 1;95detaljSnipImage.JPG
4. Köpekontrakt, Åkersberg 1.95.pdf
5. Till KS Åkersberg 1;95 komplettering .docx.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §129).doc
_____
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Dnr KSF 2017/228

22

Bevarande och underhåll av Magasinet
(Bävern 10)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastighetsförvaltningen (bevarandegruppen) tillskjuts 72 000 kr för ett skalskydd för
Magasinet inklusive bygglov för vepa, ca 72 000 kr, som ska belasta konto 9990
exploatering. I gengäld ska föreningen för bevarande av Magasinet sköta och
protokollföra rondering av Magasinet för att uppfylla försäkringsvillkoren och invändig
skötsel av Magasinet.

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

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseUnderhållMagasinet.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 (2017-01-30 KSAU §23).doc
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §130).doc

_____
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Dnr KSF 2017/242

23

Organisationsöversyn för
Samhällsbyggnadsfrågor

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

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

Rekommendation till förändring:
- Överför planarkitekterna till teknisk sektor
- Namnändra teknisk sektor till samhällsbyggnadssektor, med ansvar för program,
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planarbete samt mark och exploatering
- Säkerställ en resurs för övergripande strategiskt arbete direkt under kommundirektören
Nuläge
Planerings- och utvecklingsenheten på kommunledningskontoret (KLK) ansvarar för ÖParbetet, diskussioner i tidiga skeden inför exploatering samt beredning av frågor om
planbesked. Personalresurserna består av samhällsplanerare/kommunarkitekt
(huvudansvar) samt en ÖP-planarkitekt. Plan- och GIS enheten på
samhällsbyggnadssektor hanterar upprättandet av detaljplaner, genom två planarkitekter.
Planerings- och utvecklingsenheten medverkar i regionala samarbeten i planerings- och
infrastrukturfrågor samt hanterar remisser till kommunen i sådana frågor. Planerings- och
utvecklingsenheten hanterar även strategiska bostadsförsörjningsfrågor.
Vad ledde förändringen till?
Genom inrättandet av en tjänst som av samhällsplanerare/kommunarkitekt har den
strategiska översiktliga planeringen har fått ett annat fokus än tidigare.
Ledningsgruppen för fysisk planering har stärkts och fokuserar på de övergripande
strategiska frågorna gällande exploatering och markresurser.
Detaljplaneringen har effektiviserats och förenklats genom nära koppling till tekniska
kompetensen och plangenomförandet samt drift av offentliga rummet.
Kan vi optimera processer och resurser?
Processen inför exploatering innehåller ett glapp, en gråzon där det inte är tydligt var i
förvaltningen ansvaret ligger. Det gäller från det att kommunstyrelsen (KS) beslutat att
lämna positivt planbesked till dess att planarbetet faktiskt kommit igång.
Detta är i sig inget stort problem men för att komma till rätta med detta och att knyta ÖP
och plan/plangenomförande gjordes vid årsskiftet 2016/17 en omflyttning så att
kommunarkitekten och planarkitekten kommer närmare planarkitekterna inom
samhällsbyggnadssektorn, rent fysiskt.
Det är ineffektivt att dela upp personalresurserna för planering (4 personer) på två
enheter. Det skulle underlätta löpande omprioriteringar av arbetsuppgifter och förbättra
kommunstyrelsens möjlighet att styra verksamheten samlat.
Budget och verksamhetsplanering för planfrågor sker samordnat när den inte längre sker
parallellt på KLK och Samhällsbyggnadssektor.
Köp och försäljning av mark hanteras på Samhällsbyggnadssektor men är nära knutet till
de strategiska markanvändningsfrågor som hanteras på KLK. KS är dock beslutande i
båda fallen. En samordnad beredning skulle underlättas av en organisatorisk
samtillhörighet.
Översiktsplanens möjlighet att fungera som strategiskt styrdokument kan utnyttjas fullt ut
när ÖP-arbetet knyts till kommunens genomförandeorganisation. Kopplingen till
planeringen för framtida investeringar i gator, parker och torg förstärks.
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
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kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det
behövs nya platser i särskilt boende.
Lokalförsörjning
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för
kommunens investeringsbehov.
Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt
som behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.
En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av
inventeringen av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella
processer och att dessa inte är synkroniserade idag. För att den strategiska
lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det nödvändigt att synliggöra processerna,
tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har ansvar för vilken del.
Några av de viktigaste processerna är:
- Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten etc.
- Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom planperioden.
- Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra
byggprojekt.
- Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom detaljplaneringen
fram till antagen detaljplan.
Förslag till förändring av organisation
Med hänvisning till det ökade trycket på såväl strategiska planeringsfrågor, framtagande
av detaljplaner som lokalförsörjningsfrågor för kommunens egen verksamhet föreslås att
det bildas en ny strategisk enhet med placering inom samhällsbyggnadssektorn.
Kommunens resurser inom planeringsområdet behöver samordnas ytterligare för att
optimera processerna ytterligare och nå ökad effektivitet.
Den nya enheten består av de tjänstemän som har samhällsplanering, lokalförsörjning
och exploatering som huvuduppgift. Även följande kommunövergripande strategiska
frågor som lyder under KS föreslås tillhöra den strategiska enheten eftersom de är tätt
sammanhängande med strategisk planering och starkt kopplade till genomförandet:
- Miljöstrategiska frågor och naturvårdMark- och fastighetsfrågorITstrategi/bredbandssamordningEnergi- och klimatrådgivning(Övergripande GIS-funktion
(medel är äskade i budget 2018.))
- Enheten föreslås lyda helt och hållet under kommunstyrelsen, alltså både när det gäller
beslut i löpande ärenden, budget och arbetsmiljödelegation.
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- Den nya strategiska enheten leds av samhällsbyggnadschefen.

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

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

Beslutsunderlag
1. Organisationsoptimering Samhällsbyggnadsfrågor.docx.pdf
2.Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §164).doc
<!-- 9. # -->
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Dnr KSF 2017/43

24

Styrdokument och processkarta för
lokalförsörjningsfrågor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Styrdokument och processkarta för lokalförsörjningsfrågor godkänns.
2. Processkartorna anmäls till kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
1. Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning.docx
2. <!-- 8. File -->Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar.pdf
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §90).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §165).doc
_____
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Dnr KSF 2017/196

25

Justering av verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten i Norra
Rörum, Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten i N
Rörum fastställs enligt förslaget .

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

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

2017-03-14 VA-GIS nä § 34 verksanh omr tjörnarp.doc
Karta - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §131).doc

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-05-08

48 (77)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/203

26

Taxa för myndighetsutövning inom
räddningstjänsten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift med 929 kr x
objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2017.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2014.doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §132).doc
_____
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Dnr KSF 2017/204

27

Prislista för räddningstjänsten i Höör 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Förslag till prislista för räddningstjänsten i Höörs kommun godkänns

Ärendebeskrivning
Prislistan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefäls-förening.
Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index
(KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen.
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017
Förslag till prislista för Räddningstjänsten i Höörs kommun skall börja gälla 2017-xx-0

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse. docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa 2017 tjänster mrtl mm.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa 2014 tjänster mrtl mm.doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §133).doc
_____
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Dnr KSF 2017/132

28

Miljöpris 2017

(Sekretess fram tills beslut är fattat)
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Dnr KSF 2017/154

29

Ansökan om stöd till Storkprojektet i
Skåne för 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Storkprojektets bidragsansökan bevilja med 30 000 kr under förutsättning att projektet
inkommer med en redovisning för föregående år.
2. Kostnaden tas från naturvårdskontot 2602.

Ärendebeskrivning
Storkprojektet i Skåne ansöker om ekonomiskt stöd om 30 000 SEK av Höörs kommun för
verksamheten under 2017. Ansökan har även skickats till andra skånska kommuner som
hyser häckande stork eller som har förutsättningar för att få det.
2016 ansökte Storkprojektet om 30 000 kr i verksamhetsstöd och 18 000 kr i katastrofstöd
till ett av hägnen som hade skadats av stora snömängder. Kommunstyrelsen beslutade
då att Höörs kommun skulle bidra med 30 000 kr för den ordinarie verksamheten
men avslå ansökan om katastrofstöd. Kostnaden togs från naturvårdskontot.
Storkprojektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne (huvudman) och
Skånes ornitologiska förening. Målsättningen är att återetablera en fritt levande, livskraftig
och flyttande stam av vit stork i Skåne.
Den vita storken trivs i ett småbrutet mosaikartat landskap med våtmarker och mindre
vattendrag. Idag häckar omkring 50 fria par i Skåne med relativt gott resultat och
flyttningen hos ungstorkarna fungerar väl. De senaste åren har omkring 100 ungar per år
producerats i hägn. Från och med 2015 släpps alla ungar fria för att kunna flytta och
efterhand etablera en stabil skånsk storkstam. Forskning visar att 100 flyttande
par storkar i Skåne utgör en stabil population.
Storkprojektet initierades 1989 och var då ett litet uppfödningsprojekt. Efterhand har
verksamheten vuxit och förändrats och projektet driver idag en komplex verksamhet. Ett
stort antal volontärer bidrar med sin tid i projektet. Därtill finns även en ledningsgrupp och
en deltidsanställd projektledare. För att klara utvecklingen behöver projektet förstärkas
med ytterligare en avlönad medarbetare som både kan arbeta praktiskt i fält och vara ett
stöd för volontärer.
Stödjande kommuner erbjuds samarbete kring utveckling av projektet och av annan
verksamhet kopplad till storken.
Förslag till beslutsmotivering
Storkens återkomst till Skåne har ett stort naturvärde då det är en indikation på
landskapskvaliteter som gynnar såväl storken som andra arter. Storken erbjuder även ett
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stort upplevelsevärde för oss människor och har inte minst betydelse för besöksnäringen.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2017
2. Storkprojektet tjänsteskrivelse
3. REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §149).doc
4. Resultatrapport stork 2016
5. Storkprojektet Verksamhetsberättelse 2016
_____
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Dnr KSF 2017/174

30

Sponsorbidrag till Ringsjön Runt 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Skånes Cykelförbund beviljas 50 000 kr i bidrag för genomförande Ringsjön Runt 2017.
2. Bidraget finansieras ur verksamhet 2203, Information och marknadsföring.
3. Utvecklingschef Peter Wollin ges i uppdrag att teckna avtal med Skånes Cykelförbund.

Ärendebeskrivning
Skånes Cykelförbund har muntligen äskat bidrag för genomförandet av Ringsjön Runt
2017.
Skånes Cykelförbund har arrangerat cykelloppet Ringsjön Runt för cyklister sedan 1966.
Årets lopp är det 51:a i ordningen. Loppet består av fyra olika rundor med start och mål
vid Ringsjöskolans idrottsplats i Höör. Höörs kommun har genom åren lämnat ekonomiskt
bidrag och utfört arbetsinsatser motsvarande totalt cirka 50 000 kr per arrangemang.
Förslag till beslutsmotivering
Ringsjön Runt har genom den mångåriga traditionen förknippat Höörs kommun med ett
motionslopp i den vackra Ringsjöbygden. De senaste åren har loppet lockat några tusen
deltagare från hela Skåne. Antalet deltagare har varierat över tiden. Under några år
bidrog Sparbanksstiftelsen med ganska stora summor som lottades ut till deltagande
skolungdomar i syfte att uppmuntra fler att delta. När bidraget drogs in minskade antalet
ungdomar som cyklade.
Sedan många år tillbaka har kommunens ekonomiska insats för loppet varit ca 50 000 kr.
Bidraget går till tryck av tröjor, plakett samt ersättning till gatu-park för deras arbetsinsats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Sponsorbidrag till Ringsjön Runt 2017.docx
2. mailkomplettering.msg.pdf
3. <!-- 8. File -->REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU
§152).doc
_____
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Dnr KSF 2017/41

31

Del av Boverkets rapport (2014:33)
Etableringshinder på bostadsmarknaden
samt Boverkets komplettering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Höörs kommun har inga synpunkter på remissen.

Ärendebeskrivning
Rapporten Etableringshinder på bostadsmarknaden har tagits fram av Boverket på
uppdrag av regeringen i syfte att hitta sätt att förenkla etableringen på
bostadsmarknaden. Boverket föreslår en statlig hyresgaranti och att den statliga
förvärvsgarantin avvecklas. Boverket föreslår att hanteringen av de statliga
hyresgarantierna läggs på en decentraliserad myndighet som finns representerad på flera
geografiskt spridda ställen. Ett exempel på en sådan myndighet är Försäkringskassan.
Höörs kommun har getts möjlighet att svara på remissen. Höörs kommun har inga
synpunkter på remissen.
I ärendet har samråd skett med kommunarkitekten.

Beslutsunderlag
1. Boverkets rapport - Etableringshinder på bostadsmarknaden 2014_33.pdf
2. Boverkets kompletterande PM 2014_33.pdf
3. TjänsteskrivelseBoverket.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §134).doc
_____
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Dnr KSF 2016/164

32

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i
Höörs kommun - Länsstyrelsens beslut
om att upphäva 3, 7, 12, 15, 17 och 20 §§

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen att ordföranden beslutat Länsstyrelsens beslut 2017-04-03 om att upphäva
3, 7, 12, 15, 17 och 20 §§ i lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun ska inte
överklagas läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Kanslichefen uppdras att arbeta fram ett nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter för
Höörs kommun tillsammans med berörda tjänstemän. Förslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast i september 2017.
2. Förslaget ska remitteras till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen anser att Höörs kommuns lokala ordningsföreskrifter onödigt inskränkter
den enskildes frihet och har därför upphävt:
3 § (lastning och lossning av varor)
7 § (markiser, flaggor och skyltar)
12 § (upplockningstvång för hästar)
15 § (upplockningstvång för hundar)
17 § (kopplingstvång för hundar)
20 § (fyrverkerier och andra pyrotekniska varor)

Länsstyrelsens beslut kan överklagas senast 2017-04-24. Beslutet innebär att de
upphävda paragraferna inte längre gäller. De ersätts inte heller med de äldre
föregångarna eller med någon annan bestämmelse.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(6083035) (0)_TMP.pdf
Allmänna lokala ordningsföreskrifterefterLstbeslut.docx.pdf
TjänsteskrivelseLstbeslut.docx.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §135).doc
Anslagsbevis, Beslut från länsstyrelsen, allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/268

33

Översyn av fasta och rörliga
brukaravgifter för kommunalt vatten och
avlopp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdraget att genomföra en översyn av fasta och rörliga brukaravgifter för kommunalt
vatten och avlopp lämnas till VA-GIS-nämnden.
2. Ärendet ska tas upp på novembermötet.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 146 beslutades att kommundirektören
uppdrogs att se över gällande fasta och rörliga brukningsavgifter för kommunalt vatten
och avlopp och eventuellt föreslå revidering av dessa. Ärendet ska tas upp på
novembermötet.
KSF 2017/6

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §146).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/197

34

Förslag till ny valkretsindelning - Region
Skåne

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till ny valkretsindelning för Region
Skåne inför valet 2018.

Ärendebeskrivning
Region Skåne vill iföra en ändrad indelning av valkretsar i Region Skåne från och med
landstingsvalet 2018. Om regionfullmäktige inte beslutar att ändra valkretsarna kommer
hela Region Skåne utgöra en enda valkrets. Den föreslagna indelningen följer
valkretsindelningen för riksdagsvalet och Höör kommer att ingå i den västra valkretsen.
Kommunerna får tillfälle att yttra sig senast den 15 maj.

Beslutsunderlag
1. Remiss kommuner.pdf
2. Valkretsindelning.pdf
3. Bilaga 1 Ny valkretsindelning.pdf
4. Bilaga 2 Förteckning kommuner.docx
(5. Karta nuvarande indelning.PNG )
5. Tjänsteskrivelse.docx.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §137).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/183

35

Motion VA-avgifter - Liberalerna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Liberalerna har lämnat en motion där Liberalerna kräver en översyn av VA-taxan i Höörs
kommun. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Liberalerna vill att kommunens VA-taxa ses över. Vid översynen ska särskild hänsyn tas
till lagens krav om skälighet och rättvisa. Lägenhetsyta om 150 m2 som bas i avgiftsuttag
på lagerytor ska tas bort och ersättas med en taxa som tar hänsyn till faktiskt levererad
och använd vattentjänst. Avgiften vid anläggning inom ett verksamhetsområde ska
baseras på den faktiska kostnaden i att skapa en förbindelsepunkt för den enskilde
oberoende av fastighetens yta, alternativt fördelas lika för alla inom verksamhetsområdet.
Avgiftsfördelningen mellan fast och rörlig del ska ges mer betoning på den rörliga delen.
Kommunalråden och VA/GIS-nämndens ordförande tillsammans med berörda tjänstemän
bjöd in på träff med berörda företrädare den 8 mars 2017. Då utlovades en översyn av
VA-taxan. Formellt beslut tas av kommunstyrelsen i maj 2017.
Förslag till beslutsmotivering
Motionen avslås då frågan redan är åtgärdad.

Beslutsunderlag
1. Motion - Ändring och Översyn av VA- taxan i Höör, Liberalerna.pdf
2. TjänsteskrivelsemotionVAtaxa.docx.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §137).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/169

36

Inrättande av arbetsmarknadsintegrations- och folkhälsoenhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en
arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet på kommunledningskontoret.
Utredningen ska samordnas med pågående arbete för att ta fram en integrationsplan för
Höörs kommun. Utredningen ska även klargöra de ekonomiska och juridiska effekterna
av en sådan enhet och om arbetet istället ska ske genom ökat samarbete. Resultatet av
arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2017.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har
hemställt att kommunstyrelsen ska inrätta en arbetsmarknads- integrations- och
folkhälsoenhet. Nu fråga om hur ärendet ska beredas.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 33 integrations- och folkhäloenhet .doc
2. Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 (2017-02-28 KFN §42).doc
3. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §33).doc
4. Inrättande av arbetsmarknads- och folkhälsoenhet BUNSNKFN 2017-02-22.docx
5. Tjänsteskrivelseyttrande över revisionens granskning av flyktingsituationen.docx (KSF
2017/115)
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §138).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/194

37

Delägarskap i Inera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Nu erbjuds landets kommuner att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma
villkor som landsting och regioner.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Beslutsunderlag
1. Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
2. Anslutningsavtal (bilaga 2)
3. Aktieägaravtal (bilaga 3)
4. Bolagsordning (bilaga 4)
5. Ägardirektiv (bilaga 5)
6. Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
7. Beslutsunderlag till kommunerna
8. TjänsteskrivelseINERA.docx
9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §139).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/161

38

Revisionsrapport - granskning av
bostads- och lokalbyggande i Höörs
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kanslichefens yttrande som sitt eget och översänder det till
revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av bostads- och
lokalbyggande i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat styrningen av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun.
Revisionen har bland annat kritiserat kommunstyrelsen för bristande styrning av
lokalbyggandet. Kommunstyrelsen håller med om revisionens kritik men svarar samtidigt
att det inrättats att en grupp för strategisk lokalförsörjning som påbörjat ett omfattande
arbete som bland annat resulterat i en tioårig tidsplan för lokalbyggande och nya styrande
dokument som ska ge en tydligare styrning och ansvarsfördelning vid beställning av nya
lokaler och vid ombyggnationer. Granskningen omfattade även kommunstyrelsens
styrning av bostadsbyggandet.

Beslutsunderlag
1.Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar.pptx (KSF 2017/43)
2. Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning.docx (KSF 2017/43)
3. Tjänsteskrivelse strategisk lokalförsörjning 170306.docx (KSF 2017/43)
4. Plats för kommunal service rev 170330.pdf (KSF 2017/43)
5. Politisk karta utbyggnadsplaner 2018-2026.pdf (KSF 2017/43)
6. Tidslinje Lokalförsörjning rev.pdf (KSF 2017/43)
7. Bostadsläget 2017 170221.pdf (KSF 2017/113)
8. Yttranderevisionensgranskningbostadolokalbyggande.docx.pdf
9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §144).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/358

39

Detaljplanelagd tomtmark för förskolor
och skolor, Lärcentrum för gymnasiets
Introduktionsprogram och
Vuxenutbildning i Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Barn- och utbildningsnämndens framställningar angående planering av framtida skolor
och förskolor läggs till handlingarna och överlämnas till gruppen för strategisk
lokalplanering för kännedom.
2. Kommundirektören ska rapportera om lokalförsörjningplanen vid nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har vid nämndens möte 2017-03-06 beslutat:
1. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar
processen gällande nybyggnation av en permanent förskola, 6-8 avdelningar, med
placering i Åkersberg /Centrala Höör för ibruktagande år 2019.
2. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar
processen gällande nybyggnation av en permanent grundskola för årskurserna F-6, med
placering i Västra/Centrala Höör för ibruktagande år 2020.
3. Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla behovet av och skyndsamt
projekterar för centralt belägna lokaler som kan tas i bruk år 2019 av Lärcentrum för
gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen.
Dessa projekt finns med i budgetberedningens tidsaxel för lokalplanering (KSF
2017/43) och i barn- och utbildningsnämndens budgetäskande. Skrivelserna kräver därför
ingen åtgärd men bör överlämnas till gruppen för strategisk lokalplanering för kännedom.
En nämnd behöver inte fatta beslut om verkställighet då förvaltningen löpande verkställer
nämndernas och kommunfullmäktiges beslut. Nämnden kan däremot när som helst
begära att förvaltningen redovisar vad som hänt i ärendet och hur verkställigheten utförs.
Vid ärendets beredning har avstämning skett med samhällsbyggnadschefen.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Kanslichefens tjänsteskrivelse.docx
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §34).doc
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §35).doc
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §36).doc
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5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §145).doc
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/240

40

Skrivelse från Carl Piper - säga nej till
ALUNSKIFFER prospektering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Carl Pipers upprop ”Vetorätt mot prospektering i
alunskiffer hotar inga jobb” och ansluter sig därmed till ett förnyat upprop för ett
kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer.

Ärendebeskrivning
Ärendet har tagits upp på initiativ av kommunstyrelsens ordförande på beredningsmötet.
Ärendet är inte berett av förvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande har mottagit mail från Carl Piper på Högesta Gods om att
vara med och underteckna den debattartikel som finns sist i mejlet och därmed ansluta
till ett förnyat upprop för ett kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer. Samma
fråga går till dina kso-kollegor i övriga 44 kommuner som berörs eller har berörts av
undersökningstillstånd avseende alunskiffer.
Höörs kommun är en av 45 kommuner i Sverige där stora delar berggrunden utgörs av
alunskiffer. När alunskiffer krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som
innebär allvarliga och långsiktiga hot mot grund- och ytvatten.
För att ge kommunerna ett större inflytande över sin framtid och chansen att slippa
utdragna strider med prospekteringsbolag har jag tidigare initierat ett kommunupprop.
Under 2013-2014 uppvaktade merparten av berörda kommuner den dåvarande
regeringen med krav på ett kommunalt veto redan i prospekteringsskedet. Avstampet för
uppropet var en debattartikel i Dagens Industri: http://www.di.se/artiklar/2013/3/11/debattvetoratt-mot-alunskiffer/
Nuvarande regering har gett Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i uppdrag att
analysera konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas. Detta
uppdrag, som ska redovisas av SGU nu i april, är visserligen välkommet men
motsvarande analys av alla sorters exploatering av alunskiffer hade varit mer logisk.
I bästa fall kan SGU:s analys vara ett första steg mot det beslut som vi kämpat för. En och
annan har uttryckt farhågor för att SGU är en myndighet som är inriktad på att underlätta
prospektering, och att detta kommer att prägla undersökningens resultat. För egen del
väljer jag att hoppas på det bästa tills vi ser resultaten. Skulle de visa sig vara tandlösa
eller direkt dåliga får vi reagera på det då.

Beslutsunderlag
<!-- 8. File -->1. Meddelande.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §155).doc
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Dnr KSF 2016/140

41

Val av ny styrelseledamot -IT kommuner i
Skåne AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadschefen Rolf Carlsson utses till ordinarie ledamot i styrelsen för ITkommuner i Skåne AB efter ekonomichef Lars-Johan Rosvall fram till ordinarie
bolagsstämma 2018.

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

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2016-04-27 (2016-04-27 KF §53).doc
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §168).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/244

42

Uppdrag åt HFAB att bygga bostäder på
Trattkantarellen 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Fastigheten Trattkantarellen 1 säljs, efter förhandling, till överenskommet pris till HFAB,
med uppdrag att bebygga tomten med flerbostadshus med upplåtelseformen hyresrätter.

Ärendebeskrivning
Rubricerad fastighet inköptes i början av året tillsammans med Toppmurklan 1 samt
Blåmusseronen 3. Dessa båda sistnämnda är tomter av ”villakaraktär”, medan detaljplan
och fastighetens yta, 2 770 kvm, möjliggör uppförande av flerbostadshus på
Trattkantarellen 1. (Se illustration/förslag på bilagd karta.)
En möjlig disposition av förvärvet är att genom försäljning överlåta fastigheten till Höörs
Fastighets AB med uppdrag åt bolaget att uppföra bostäder, med i första hand
upplåtelseformen hyresrätter, förslagsvis flerbostadshus med 20-24 lgh. Detta kan ske i
olika varianter, traditionellt flerbostadshus, nyckelfärdigt hus typ SABO:s Kombihus, eller i
en kombination med Perstorphus för att effektivt utnyttja den utifrån detaljplanen
byggbara ytan.

Beslutsunderlag
1. Till KS Trattkantarellen 1 .docx
2. Illustration Trattkantarellen m fl.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §169).doc
_____
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Rapport från Sätoftaskolans
lokalförsörjning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören delger kortfattat kring ev. information i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Utdrag.doc
2. Utdrag.doc
3. Tjänsteskrivelse MA och LF.doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §167).doc
_____
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Dnr KSF 2017/12
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Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
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 2016-12-16-2017-02-15
och 2017-02-16--2017-03-17 , KSF 2017/11
Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden 2017-01-19--2017-02-15 +
2017-02-16--2017-03-17, KSF 2017/10
Redovisning av Lars Nilsson delegeringsbeslut för perioden 2017-01-19--2017-0215 samt 2017-02-16--2017-03-17, KSF 2017/13
Redovisning av Petra Geistrand delegeringsbeslut för perioden 2016-11-22--2017-02-15
samt 2017-02-16--2017-03-17, KSF 2017/182
Redovisning av Gunilla Dencker Skog delegeringsbeslut för perioden ( ), KSF 2017/38
Redovisning av ekonomikontorets delegeringsbeslut för perioden ( ), KSF 2017/9

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Delegeringsbeslut 2017-01-19--2017-02-15.pdf
Delegeringsbeslut 2016-11-22--2017-02-15.pdf
Delegeringsbeslut 2017-02-16--2017-03-17.pdf
Delegationsbeslut 2017-02-16--2017-03-17.pdf
Delegationsbeslut 2017-02-16--2017-03-17.pdf
Delegationsbeslut 2017-02-16--2017-03-17.pdf
Delegation 2016-11-28-2017-04-19.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §140).doc
Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §78).doc
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/175

45

Anmälningar till KS au i april och KS i maj
2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. KSF 2017/167 – 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. Aktivering
av kameran får endast ske på en sådan höjd att identifiering av personer inte är möjlig.
Kameran får inte aktiveras på en lägre höjd än 50 meter.
2. KSF 2017/138 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. Aktivering
av kameran får endast ske på en sådan höjd att identifiering av personer inte är möjlig.
Kameran får inte aktiveras på en lägre höjd än 50 meter.
3. KSF 2017/137 - Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart.
Dock bör följande villkor uppställas: Ingen flygning ska ske över vandringsleder och
motionsleder eller i bebodda områden. 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. Aktivering
av kameran får endast ske på en sådan höjd att identifiering av personer inte är möjlig.
Kameran får inte aktiveras på en lägre höjd än 50 meter.
4. KSF 2017/111 - 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, som
inte behövs för eftersökningen eller deltar i eftersökningen och som kan identifieras ska
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att
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övervakning sker. Om möjligt ska allmänheten informeras om att en viss plats är
övervakad under tiden då eftersökningen sker.
5. KSF 2017/50 - Höörs kommun anser att syftet med övervakningen är godtagbart. Dock
bör följande villkor uppställas: Ingen flygning ska ske över vandringsleder och
motionsleder eller i bebodda områden. 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. Aktivering
av kameran får endast ske på en sådan höjd att identifiering av personer inte är möjlig.
6. KSF 2017/53 - Höörs kommun anser att syftet med övervakningen inte väger tyngre än
integritetsintresset.
7. KSF 2017/20 - Höörs kommun anser att syftet med övervakningen inte väger tyngre än
integritetsintresset.
8. KSF 2016/652 - 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, som
inte behövs för eftersökningen eller deltar i eftersökningen och som kan identifieras ska
omgående raderas. Operatören av drönaren ska bära varselväst för att informera om att
övervakning sker. Om möjligt ska allmänheten informeras om att en viss plats är
övervakad under tiden då eftersökningen sker.
9. KSF 2017/226 - 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.
10. KSF 2017/218 - 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.
11. KSF 2017/209 - Höörs kommun anser att syftet med övervakningen inte väger tyngre
än integritetsintresset.
12. KSF 2017/198 - Höörs kommun anser att syftet med övervakningen inte väger tyngre
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än integritetsintresset.
13. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls:
1. Sveriges kommuner och Landsting - Cirkulär 16:2 (SKL Cirkulär 16_2 Kostnadsansvar
för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan
kommun.pdf) KSF 2017/51
2. Inger Bergfors, Klagomål om användande av Mejeriet 4 - konferensrum (Meddelande Klagomål om användande av konferenslokal Mejeriet 4.pdf) KSF 2017/34
3. HFAB - styrelseprotokoll 2017-02-15 (HFAB 170215.pdf) KSF 2017/101
4. Länsstyrelsen - Beslut om upphövande av strandskydd (Beslut om upphävande av
strandskydd vid Höörsån för fastigheterna Malakiten 1-5. pdf ) KSF 2016/60
5. FINSAM - Protokoll från styrelsemöte 2017-03-09 (Protokoll för styrelsemöte nr 1 201703-09.doc) KSF 2017/103
6-7. Regeringskansliet - Del av Boverkets rapport 2014:33 Etableringshinder på
bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering (Boverkets rapport - Etableringshinder
på bostadsmarknaden 2014_33.pdf + Boverkets kompletterande PM 2014_33.pdf) KSF
2017/41
8. MERAB - Protokoll från styrelsesammanträde 2017-03-01 (Styrelseprotokoll 2017-0301.pdf) KSF 2017/102
9. Rönneåkommittén - Protokoll från styrelsemöte 2017-02-10 (Protokoll styrelsemöte
Rönneåkommittén 2017-02-10 signerat.pdf) KSF 2017/95
10. Länsstyrelsen, förvaltningsenheten - protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet (Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.pdf) KSF 2017/213
11. Samverkan mellan Höör - Hörby kommuner - Minnesanteckningar från 2017-03-02
(Minnesanteckningar 2017-03-02.docx
12. Barn- och utbildningssektorn - utvärdering i samband med branden på Holma
fredagen den 27 januari 2017 (utvärdering i samband med branden på Holma fredagen
den 27 januari 2017.docx) KSF 2017/110
13. Stambanan.com - Nyhetsbrev 3 april 2017 (Nyhetsbrev.pdf) KSF 2017/61
14. Region Skåne - Utvecklingsdirektören - Sydsverige enat om prioriteringar i
infrastrukturen (Brev Mikael Stamming Sydsvenska prioriteringar 170330.pdf) KSF
2017/175
15.Kommunassurans Syd Försäkrings AB - kallelse till årsstämma. ( Kommunassurans
Syd Försäkrings AB, Kallelse till årsstämma.pdf) KSF 2017/107
16. Ansökan_kameraövervakning_scior_geomanagement_ab_1461_17(5887073)
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(0)_TMP.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF 2017/167).
17. 16-047569.pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning KSF 2017/162).
18. Ansökan 6482-2016.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF 2017/138)
19. 20170223095708346.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF 2017/137)
20. 47565-2016 Ansökan om tillstånd till kameraövervakning för drönare(5794251)
(0)_TMP.pdf (KSF 2017/111)
21. T170301_LSTAB_46637_2016.pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning KSF
2017/71)
22. T170301_LSTAB_43005_2016.pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning KSF
2017/58)
23. Södras ansökan kameraövervakning 6569-16.pdf (KSF 2017/50)
24. 211-42201-2016 Ansökan om kameraövervakning.pdf (KSF 2017/53)
25. 16-042180_.pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning KSF 2017/48)
26. ansokan.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF 2017/20)
27. komplettering.pdf (KSF 2017/20)
28. 20161219082137.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF 2016/671)
29. T170209_LSTAB_44232_2016.pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning KSF
2016/657)
30. Kamerao¨vervaknings anso¨kan AMKVO AB.pdf (ansökan om tillstånd till
kameraövervakning KSF 2016/652)
31. <!-- 8. File -->T170208_LSTM_3435_2017.pdf (beslut om tillstånd till
kameraövervakning KSF 2016/393)
32. T170407_LSTM_7240_2017.pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning KSF
2017/233)
33. Beslut om bifall med villkor(6015766).pdf (beslut om tillstånd till kameraövervakning
KSF 2017/232)
34. Remiss Geomatikk Survey AS.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF
2017/226)
35. Ansöakn 211-2604-2017.pdf (ansökan om tillstånd till kameraövervakning KSF
2017/218)
36. Re Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.msg(6029748)_TMP.pdf
(KSF 2017/218)
37. 2609-2017 Ansökan om utvidgning av pågående kameraövervakning för drönare.pdf
(KSF 2017/209)
38. Utvidgad ansökan Skymap Innovations AB.pdf (KSF 2017/198)
39. IT-kommuner i Skåne AB - förslag på ny till bolagsstämma (Meddelande.pdf) KSF
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2016/452
40. Kommundirektörerns nyhetsbrev april 2017 (Kommundirektörens nyhetsbrev april
2017.docx) KSF 2017/175
41-42. Koncernkontoret - Minnesanteckningar dialog 20170405.pdf (Minnesanteckningar
dialog RTI 20170405.pdf + Politisktmöte infrastruktur 170405.pdf) KSF 2016/392
43. Barn- och utbildningsnämnden - protokoll § 70 A - Arvodesreglemente 2017-2018
(Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-03 (2017-04-03 BUN §70).doc) KSF 2017/175
44. Eslövs kommun - Uppsägning av avtal Konsumentrådgivning med datum 2017-06-30.
(Dokument 1.docx) KSF
45. Protokoll - KS au 2017-04-24 (protokoll.doc)
46. Protokoll - KS au 2017-04-25 (protokoll.doc)
47. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 - kommunalrådet informerar (2017-0424 KSAU §141.doc)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §141).doc
_____
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Dnr KSF 2017/8

46

Rapport från kurser och konferenser 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inga rapporter från kurser och konferenser har kommit in till kommunkansliet.

_____
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Dnr KSF 2017/14

47

Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS AU/KS

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anna Palm (M) ska delta i Regionala konferenser om framtidens utmaningar i Malmö,
den 1 september 2017, arrangör SKL, heldag. Det är ingen kursavgift.
2. Anna Palm (M), Stefan Lissmark (S) och kommundirektör Michael Andersson ska delta
i studieresa till Oslo, statsutveckling med särskilt fokus på stationsutveckling, 14-16
september 2017, arrangör MalmöLundregionen.

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

Beslutsunderlag
1. Inscannade inbjudningar till kurser och konferenser KS au april och KS maj.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §143).doc
_____

