
KALLELSE

Datum Sida

2017-09-04 1 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid Mejeriet 4
Måndagen den 11 september 2017 kl 13:15– ca 17:00

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
Camilla Lindhe, Personalchef
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
Gull-Britt Persson, Ingegrationskoordinator
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef

Stefan Lissmark
Ordförande
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Föredragningslista
Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop
kanslichef

kl. 13:15

2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan kl. 13.15 KSF 2016/409

3 Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter och 
skötselplan för naturreservatet Södra Hultarp

kl. 13:20 KSF 2017/362

4 Personalredovisning Höörs Kommun 2016
Camilla Lindhe

kl. 13.25 - 
45 min

KSF 2017/321

5 Planuppdrag för Sätofta 18:10 med fler fastigheter 
(Nybyvägen/Styrmansvägen)
Karin Kallioniemi/Johan Lavesson

kl. 14:10 - 
15 min

KSF 2017/373

6 Översyn och samordning av antidrogpolicy för Höörs 
kommun, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)
Gull-Britt Persson

kl. 14:25 - 
15 min

KSF 2016/255

7 Plan- och Bygglovstaxa 2017
Rolf Carlsson

kl. 14:40 - 
10 min

KSF 2017/345

8 Reviderad mötes- och resepolicy KSF 2017/405

9 Ansökan Elitbidrag för H 65 Dam för 2017 KSF 2017/356

10 Förskolemodul Tjörnebo - Kostnader för etablering, utemiljö 
och inventarier 

KSF 2016/321

11 Förskolemodul Fogdaröd - Kostnader för etablering, 
utemiljö och inventarier 

KSF 2016/321

12 Begäran om ändrad användning av investeringsbudgeten 
från Kultur- och fritidsnämnden

KSF 2017/389

13 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö 2016 (revidering)

KSF 2016/443

14 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl. Verksamhetsområde 
Nord södra delen samt för del av Ekeröd 6:4, godkännande 
för antagande

KSF 2016/219
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Ärende/Föredragande Tid Dnr
15 Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del 

av fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn
KSF 2012/234

16 Ändring av detaljplan för Bokehall-Bokeslund, 
godkännande för samråd

KSF 1999/236

17 Planbesked för fastigheterna Lugnet Större 2 o 3, Lugnet 
Mindre 5

KSF 2017/181

18 Taxa felparkeringsavgifter 2018 KSF 2017/370

19 Förbehållsbelopp vid avgiftsberäkning, LSS 
serviceboende/trapphusboende 

KSF 2017/358

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

KSF 2017/297

21 Utökning av verksamhetsområde för Fogdaröd 4:204, 
Höörs kommun

KSF 2017/344

22 Val av ny ersättare i IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) KSF 2017/409

23 Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun KSF 2017/408

24 Godkännande av Sydarkiveras nya förbundsordning KSF 2017/250

25 Ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning KSF 2017/80

26 Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Höörs kommun KSF 2016/164

27 Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan för orteroch 
landsbygd 2028, samråd

KSF 2017/399

28 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2017 KSF 2017/12

29 Anmälningar till KS au i juni och KS i augusti 2017 KSF 2017/354

30 Inbjudningar till Kurser och konferenser KS AU/KS KSF 2017/14

31 Rapport från kurser och konferenser 2017 KSF 2017/8
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1 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar 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. Annagreta Reinholdz (S) och Rolf Streiffert (SD) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2017-09-12 kl. 16:30.

3. Föredragningslistan för dagens sammanträde godkänns.

Ärendebeskrivning
Annagreta Reinholdz (S) och Rolf Streiffert (SD) står på tur att justera enligt upprättat 
justeringsschema.

Som huvudregel sker justering torsdagen efter mötet kl 16:30 på kommunkansliet. Då 
ordföranden kommer vara bortrest föreslås justering istället ske på tidsagen efter mötet. 
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 2017/362

3 Yttrande över förslag till ändrade 
föreskrifter och skötselplan för 
naturreservatet Södra Hultarp

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1 Miljöstrategens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16 översänds som kommunstyrelsens 
svar på länsstyrelsens remiss.

2 Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har av Länsstyrelsen i Skåne fått förslag till ändrade föreskrifter för 
naturreservatet Södra Hultarp för yttrande senast den 31 augusti 2017. Höörs kommun 
har dock fått förlängd svarstid till 15 september 2017.

Bakgrund

Naturreservatet Södra Hultarp bildades 1979. Då upprättades även föreskrifter och 
skötselplan för reservatet. Länsstyrelsen i Skåne anser att det nu finns skäl att ändra 
naturreservatets syfte och modernisera såväl föreskrifter som skötselplan. Området där 
naturreservatet är beläget (del av fastigheten Norra Hultarp 2:12 i Höörs kommun) har 
under 2017 förvärvats av Naturvårdsverket. Naturreservatet omfattar totalt 23,2 ha, varav 
drygt hälften utgörs av ädellövskog.

Vid reservatsbildningen 1979 gjordes överenskommelsen att lövskogsbruk var tillåtet men 
att ädellövskog inte fick omföras till barrskog. Skogsbruket har medfört att mängden död 
ved är mycket liten och att gamla hålträd i princip saknas. I det angränsande reservatet, 
Allarps bjär, har andra föreskrifter gällt och där finns idag skogliga värdekärnor med hög 
biologisk mångfald. Det finns därför god potential för motsvarande skogliga värden i 
Södra Hultarp och därmed även förutsättningar för att bidra till de nationella 
miljökvalitetsmålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.

Länsstyrelsen bedömer att naturreservatet Södra Hultarp har naturvärden som kan och 
behöver utvecklas. Området omfattas av riksintresse för naturvården och ingår även i 
länets naturvårdsprogram samt i en av skogsstrategins värdetrakter. Området gränsar i 
öster till Allarps bjärs naturreservat som dessutom är Natura 2000-område. Det finns 
goda skäl att anta att fladdermusfaunan är artrik och skyddsvärd och i området finns flera 
rödlistade arter samt arter som tagits upp i EU:s fågeldirektiv. Fornlämningar finns inom 
området och Skåneleden passerar igenom.

Skötselplanen för ett naturreservat ska beskriva områdets värden samt hur dessa ska 
skötas för att naturreservatets syften kan uppfyllas. Syftena styr vilka föreskrifter (regler) 
som ska gälla i reservatet. Skötselplanen beskriver även vem som är ansvarig för vad och 
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hur åtgärder ska prioriteras.

I föreliggande förslag beskrivs att reservatets övergripande syfte är att bevara och 
utveckla ädellövskog och att underlätta för i synnerhet hotade arter som är knutna till 
ädellövskog. Det rörliga friluftslivet ska främjas utan att områdets natur- eller 
kulturmiljövärden påverkas negativt.

I förslaget till nya föreskrifter för reservatet stärks åtgärder som syftar till att höja 
ädellövskogens naturvärden såsom förbud mot att ta bort död ved samt tillåtelse att 
exempelvis plantera in inhemska arter knutna till reservatets biotoper samt sätta upp 
holkar och boplattformar.

Den nya skötselplanen lyfter framför allt fram behovet av aktivt restaureringsarbete av 
ädellövskogspartierna genom bland annat utglesning, tillförsel och tillskapande av död 
ved samt avverkning av granskogspartier. I de fuktigare partierna ska lövsumpskogen 
lämnas för fri utveckling, men gran ska avverkas även här och enskilda träd kan röjas 
fram där det finns behov. Två mindre områden utgörs idag av åker respektive äng. 
Ängsmarken ska utvecklas till högörtsäng med inslag av videbuskage, medan 
åkermarken även fortsättningsvis kan användas för vallodling om intresse från arrendator 
finns. Om inte ska även åkermarken utvecklas till högörtsängar med videbuskage vilket 
bedöms gynna fladdermusfaunan mest.

Synpunkter

I Naturvårdsprogram 2012 för Höörs kommun beskrivs Södra Hultarp tillsammans med 
Allarps bjär och områdena bedöms gemensamt ha särskilt höga naturvärden. Höörs 
kommun välkomnar en uppdaterad skötselplan och nya föreskrifter för reservatet Södra 
Hultarp och ser det som angeläget att genom nya skötselmetoder och åtgärder stärka den 
potential för höjda naturvärdena som finns i området.

I det nya förslaget till skötselplan har Höörs kommun (Kultur- och fritidssektor) åtaganden 
som omfattar skötsel av naturreservatets faciliteter för friluftslivet: vindskydd, torrdass, 
eldstad samt Skåneleden ska underhållas löpande och brunnsvattnet provtas årligen. 
Höörs kommun ställer sig positiv till dessa åtaganden med undantag av provtagning av 
brunnsvattnet. Brunnen, som finns i anslutning till vindskyddet, har haft otjänligt vatten vid 
upprepade tillfällen under flera år och har dessutom sinat de senaste somrarna, varför 
brunnen nu har stängts och inte längre finns med i Skåneledens anvisningar. Eventuellt 
kan brunnen öppnas igen men i så fall får vattnet enbart användas för eldsläckning och 
inte som dricksvatten. Höörs kommun föreslår därför att samtliga skrivningar om brunnen 
tas bort ur skötselplanen.

I handläggningen av detta ärende har friluftslivssamordnare Maria Rodriguez, Kultur & 
Fritid, deltagit.

Beslutsunderlag
1. Förslag till ändrade föreskrifter och sköteselplan för naturreservatet Södra Hultarp i 
Höörs kommun
2. Yttrande över förslag om ändrade föreskrifter för naturreservatet Södra Hultarp2017-
08-16.docx
3. Beslut Naturreservatet S Hultarp 1979-08-28
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4. Skötselplan Naturreservatet S Hultarp 1979-08-28
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §266).doc
_____
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Dnr KSF 2017/321

4 Personalredovisning Höörs Kommun 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Ärendet bordläggs till nästa möte så att ärendet kan föredras av personalchefen.

Ärendebeskrivning
Personalenheten har upprättat ett förslag till Personalredovisning för 2016.

Personalredovisningen upprättas årligen och har till syfte att ge en sammanfattad bild av 
bl.a. personalstrukturen, personalkostnaderna, tid och frånvaro samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom Höörs kommun. Uppgifterna ska i sin tur kunna ligga till grund för 
analys och uppföljning samt strategiska bedömningar avseende framtida inriktning på 
personalpolitiken inom Höörs kommun.

-----

KS har bordlagt personalredovisningen till nästa sammanträde. Detta för att bjuda in 
personalchefen för att hålla en föredragning och svara på KS frågor. För att det ska bli en 
fördjupad situation kom KS överens om att alla ledamöter och ersättare skulle skicka in 
sina frågor till personalchefen innan sammanträdet. Personalchefen har informerats och 
önskar att ni skickar in alla frågor senast den 1 september så att hon har tid att förbereda 
föredragningen så att samtliga frågor besvaras på ett uttömmande sätt.

 

Frågorna skickas till camilla.lindhe@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Personalredovisning Höörs kommun 2016
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §248).doc
 
_____
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Dnr KSF 2017/373

5 Planuppdrag för Sätofta 18:10 med fler 
fastigheter (Nybyvägen/Styrmansvägen)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Planuppdrag lämnas för Sätofta 18:10 med flera fastigheter i syfte att möjliggöra 
ombyggnad av korsningen Nybyvägen/Styrmansvägen.

2. Planarbetet ska ske med standardförfarande

3. Planarbetet bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan

4. Planarbetet ska bekostas genom kommunens rambudget för detaljplanering

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har identifierat ett behov av att förbättra trafiksituationen i korsningen 
Nybyvägen/Styrmansvägen i Sätofta. För att nå en trafiksäkrare korsning, inkluderat 
flyttad busshållplats och övergångsställe samt gångbana, behövs att närliggande 
kvartersmark tas i anspråk för allmän platsmark med kommunal väghållning.

Privata fastigheter som kommer att beröras är i första hand Sätofta 20:23 och Sätofta 
20:3, det vill säga fastigheterna direkt väster och öster om Styrmansvägen. Gatumarken 
inom planområdet ligger på den kommunägda fastigheten Sätofta 18:10.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag 2017-06-13 TN § 43
2. Tjänsteskrivelse planbesked Styrmansvägen 170807
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §278).doc
_____
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Dnr KSF 2016/255

6 Översyn och samordning av 
antidrogpolicy för Höörs kommun, ANDT 
(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

ANDT-riktlinjer och handlingsplan fastställs. Handlingsplanen ska genomföras inom ram.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av finansieringen.

Strategier och arbetssätt som verksamheterna arbetar med för att uppnå 
ovanstående mål:
 

Följande punkter i planen är inte förenade med kostnader:

- Arbeta för att skapa en stödjande och hälsofrämjande miljö där barn, ungdomar och 
personal ska trivas, må bra och utvecklas, detta genom att visa varandra förtroende, 
respekt och tillit genom att arbeta jagstärkande.

- Skolan- och fritidsgårdarnas område är en rökfri zon. Detta innebär att rökning är 
förbjuden för både ungdomar och vuxna. För ungdomar under 18 år är det dessutom en 
helt nikotinfri zon.

- Det är vidare förbjudet att vara påverkad av, förtära eller förvara alkohol eller droger 
inom skol- och fritidsgårdsområdet.

- Fritidsgårdarnas personal informerar kontinuerligt på fritidsgårdarna kring ANDT-
uppdraget.

- Lärarna ska ge ANDT-information till samtliga elever i No och idrottsundervisningen.

- Undervisningen i årskurs 6-9 utefter Skolverkets information kring skolans ANDT-
uppdrag.

- Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till samtliga elever enligt basprogrammet inom 
skolhälsovården som inkluderar frågor kring ANDT.

- I undervisningen ska eleverna utveckla sin förmåga att kritiskt granska beroende- 
problematiken samt reflektera över sin inställning till ANDT-preparat. Detta i samråd med 
elevhälsan.

- Elevskåpen är skolans egendom och är inte skyddat från insyn av skolledningen. 
Vid misstanke av att det finns narkotiska preparat på skolan kan polis med narkotikahund 
söka på skolan. Rektor kontaktar polisen.
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- Fritidsgårdarnas personal informerar kontinuerligt på fritidsgårdarna kring ANDT-
uppdraget.

- All personal i Höörs kommun är skyldig att agera enligt handlingsplanen.
 
 Följande punkter i planen är förenade med kostnader:
 
 Det främjande och förebyggande arbetet ska genomsyra verksamheternas vardag 
genom ett aktivt arbete såsom tjej- och killgrupper, Friends och kamratstödjare, åk 
7 lära känna läger, högstadiet SMART-ungdom och föräldrautbildning.

SN: Extra personaltimmar vid föräldrautbildning som ofta är på obekväm arbetstid.

BUN: I samband med att någon personal utför arbetsuppgifter utöver ordinarie uppdrag 
så medför det kostnad såsom i åk 7 läger, SMART-ungdom och föräldrautbildning.

KFN: Ingen kostnad

Personal ska erbjudas årligen kompetensutveckling kring ANDT, av respektive 
sektor.

SN: Kostar personaltimmar på obekväm arbetstid.

BUN: Om det planeras in i kompetensutvecklingsinsatser behöver det inte bli några extra 
kostnader men det kan innebära att annan fortbildning åsidosätts.

KFN: Ingen kostnad, kan klaras inom befintlig kompetensbudget.

Årlig ANDT-information ska erbjudas vårdnadshavare med ungdomar i årskurs 6-9. 
Ansvarig är personal från skola, socialtjänsten och kultur och fritid. 

SN: Extra personaltimmar vid föräldrautbildning som ofta är på obekväm arbetstid.

BUN: I samband med att någon personal utför arbetsuppgifter utöver ordinarie uppdrag 
så medför det kostnad.

KFN: Ingen kostnad, ska klaras av inom budget

Höörs kommun kan erbjuda vårdnadshavare familjerådslag eller föräldrarådslag vid 
oro kring en elev eller ungdom. 

SN: Har en budget för familjerådslag/föräldrarådslag på ca 400 000 kr/år, som används 
när socialtjänstpersonal initierat ett rådslag. Familjerådslag/föräldrarådslag som initieras 
av skola eller kultur- och fritid ryms inte i denna budget. De samordnare som används av 
social sektor är utbildade och får regelbunden handledning i metoden. Dessa samordnare 
kan också användas av övriga sektorer, som då betalar deras lön.

BUN: Personalens extra arbetstid samt samordnarens tid i samband med 
föräldrarådslaget.

KFN: Saknas i nuvarande budget. Måste ändå lösas när behovet uppstår.
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Beslutsunderlag
1. ANDT-plan G.docx
2. Tjänsteskrivelse
3. Tjänsteskrivelse  ANDT-kostander.docx
4. Analys av ANDT-planens kostnadsdrivande delar.docx.pdf
5. Plan för handling: Barn och unga” (KSF 2016/359)
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-05-22 (2017-05-22 KSAU §187).doc
7. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §152).doc
8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-03-15 § 36, ”Kommunstyrelsens 
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet”
9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2004-08-25, Tobaks, alkohol- och drogpolicy 
för Höörs kommun
10. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §281).doc
_____
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Dnr KSF 2017/345

7 Plan- och Bygglovstaxa 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Plan- och bygglovstaxa 2017, med justeringsfaktor N=1 antas att börja gälla den 1 
oktober 2017.

2. Plan- och bygglovstaxa 2011 upphör därmed att gälla.

Ärendebeskrivning
VA-GIS nämnden beslutade 2017-05-30 § 60 att föreslå kommunfullmäktige att anta Plan- 
och bygglovstaxa 2017, med justeringsfaktor N=1.

Historik

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-15 att anta förslaget till taxa för kommunens 
uppgifter enligt Plan- och bygglagen, exklusive kart- och mättaxa.

Sedan dess har:

flera tabeller tillkommit och därmed innehåller den antagna taxan numera tabell 8; Avgift 
för områdesbestämmelser och detaljplaner, tabell 23; Avgift för nybyggnadskarta, tabell 
24; Avgift för utstakning, tabell 25; Lägeskontroll samt tabell 27; Markering och inmätning 
av tillfällig mätpunkt. Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och byggnadsnämndens 
beräkningsfaktor vid beräkning av taxa för bygglovansökningar ökas från 0,8 till 1,0 (KSF 
2016/318 § 220)

I den beslutade Plan- och bygglovtaxan från 2011, gäller justeringsfaktor ”N” samtliga 
tabeller.

I samband med beslut om budget 2017 togs beslut om ny taxa men endast gällande avgift 
för bygglovsansökningar, inte samtliga tabeller. Detta har fått konsekvensen att det råder 
osäkerhet i administrationen av gällande plan- och bygglovtaxa 2011.

Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, Miljö- och byggchef samt Plan- och GISchef, har mot 
bakgrund av de tillkomna tabellerna, samt oklarheten från senaste beslutet gällande 
justeringsfaktorn bedömt att ett nytt samlat beslut gällande Plan- och bygglovtaxa 2017 
skulle ge ett förtydligat styrdokument och underlätta administrationen för handläggare 
inom bygglovsärenden, detaljplanering samt kart- och mätfunktioner.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till ärende Plan- och bygglovtaxa 2017 (PBL 2017.docx)
2. 2017-05-30 VA-GIS nä § 60 PBL-taxa.doc, Dnr VA-GIS 2017/299
3. RD 11 A042 Taxa PBL 2011 (3).pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §285).doc
5. Ärendet kommer att kompletteras med taxa PBL 2017.
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Dnr KSF 2017/405

8 Reviderad mötes- och resepolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1.  Mötes- och resepolicy för Höörs kommun antas och träder i kraft 2017-10-01.

2.  Mötes- och resepolicy beslutad av kommunstyrelsen 2013-11-14, § 18, upphör därmed 
att gälla.

Ärendebeskrivning
I arbetet med projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne har konstaterats att de 
resor som görs av kommunens anställda och förtroendevalda är ett viktigt område att 
arbeta med för att minska kommunens klimatpåverkan.

Som ett led i detta arbete har en översyn gjorts av kommunens mötes- och resepolicy. Nu 
gällande policy godkändes av kommunstyrelsen 2013 och har till stora delar behållits. De 
förändringar som föreslås gäller framför allt en tydligare skrivning om att användning av 
egen bil i tjänsten inte ska användas regelmässigt och ska vara sistahandsvalet av 
färdsätt.

Beslutsunderlag
1. Förslag till reviderad Mötes- och resepolicy för Höörs kommun
2. Tjänsteskrivelse ang revidering av mötes och resepolicy.docx
3. Beslut KS 2013-11-14 § 18.pdf
4. Mötes- och resepolicy antagen 2013-11-14.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §267).doc
_____
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Dnr KSF 2017/356

9 Ansökan Elitbidrag för H 65 Dam för 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. H 65 Höörs damlag/elit beviljas ett elitbidrag på 100 000 kronor för säsongen 
2017/2018 under förutsättning att kommunens logotype exponeras på spelardräkterna, på 
hemsidan och i samband med matcher.

2. Elitbidrag ska tas ur kommunstyrelsens anslag för information och marknadsföring, 
verksamhet 2203.

3. Utvecklingschef Peter Wollin uppdras att teckna avtal med Handbollsklubben H65.

 

Ärendebeskrivning
H65 ansöker om sponsorbidrag för säsongen 2017/2018 för laget i elitserien för damer. 
 Klubben ansöker om ett belopp som om möjligt är anpassat till elitlagets framgångar och 
därmed synlighet i media. Damlaget spelade final i Europacupen Challenge Cup där laget 
tog silver. Senare under säsongen blev laget Svenska Mästare 2017. Nästa säsong 
kommer att bli dyrare än tidigare med spel i Champions League mot de allra främsta 
lagen i Europa. Någon summa på bidragsbeloppet specificeras inte.

Beslutsunderlag
1. Ansökan Elitbidrag för H 65 Dam för 2017.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07  KS §119)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §268).doc
 
_____
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Dnr KSF 2016/321

10 Förskolemodul Tjörnebo - Kostnader för 
etablering, utemiljö och inventarier 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Resterande medel av kommunstyrelsens investeringsreserv (projekt nr 9001) på 4 675 
000 kr tillförs nytt projekt för mark-, etablerings- och montagekostnader samt kostnader 
för utemiljö för modulförskolor och modulskolor (projekt nr: 9126).

2. Under detta nya projekt tillförs mark-, etablerings- och montagekostnader samt 
kostnader för utemiljö för modulförskolorna på Fogdaröd, Tjörnebo och Ringsjöskolan 
(enligt tidigare beslut) på 7 350 000 kr.

3. Finansiering av resterande kostnader sker genom överföring från övriga 
investeringsprojekt efter beslut i kommunfullmäktige. Redovisning till kommunfullmäktige 
sker för beslut innan årsskiftet.

4. Barn- och utbildningsnämnden ska finansiera inköp av inventarier inom tilldelad 
budgetram för investeringar.

5. Investeringarnas årliga kapitalkostnader ska belasta Barn- och utbildningsnämndens 
driftsresultat.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2017-04-03 § 68) har hemställt hos 
Kommunstyrelsen att kostnader för mark, etablering och montage samt kostnader för 
utemiljö för modulförskolan vid Tjörnebo ska belasta Kommunstyrelsen och därefter 
interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra motsvarande avskrivnings-
 samt kapitalkostnader under förväntad livslängd. Mark-, etablerings- och 
montagekostnader samt kostnader för utemiljö är investeringskostnader och kommer inte 
att belasta nämndens driftsresultat under 2017. Barn- och utbildningsnämnden äskar 
även 375 000 kr ur Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 för inköp av 
inventarier till modulerna.

Kommunstyrelsen har en investeringsreserv som uppgår till 4 675 000 kr. Denna kan 
avsättas för att täcka delar av kostnaden för Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. 
Övriga kostnader utom kostnader för inventarier får finansieras genom överföring av 
oanvända investeringsmedel från övriga projekt, för detta krävs beslut i 
kommunfullmäktige vilket kommer ske före årsskiftet.

Kostnaderna för inventarier kan inte bäras av kommunstyrelsen utan ska finansieras inom 
Barn- och utbildningsnämndens ram.

Investeringskostnaden kommer efter att investeringen tagits i anspråk, generera 
kapitalkostnader under investeringens livslängd, vilka ska belasta Barn- och 
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utbildningsnämndens driftsresultat. Ingen interndebitering behöver då ske.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse svar BUN 2017 68 förskolemodul Tjörnebo.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-03 (2017-04-03 BUN §68).doc
BUN 2017/128) Dnr BUN 2017/61
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §269).doc
_____
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Dnr KSF 2016/321

11 Förskolemodul Fogdaröd - Kostnader för 
etablering, utemiljö och inventarier 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Resterande medel av Kommunstyrelsens investeringsreserv (projektnr 9001) på 4 675 
000 kr tillförs projekt för mark-, etablerings- och montagekostnader samt kostnader för 
utemiljö för modulförskolor och modulskolor (projekt nr: 9126).

2. Under detta nya projekt tillförs mark-, etablerings- och montagekostnader samt 
kostnader för utemiljö för modulförskolorna på Fogdaröd, Tjörnebo och Ringsjöskolan 
(enligt tidigare beslut) på 7 350 000 kr.

3. Finansiering av resterande kostnader sker genom överföring från övriga 
investeringsprojekt efter beslut i kommunfullmäktige. Redovisning till kommunfullmäktige 
sker för beslut innan årsskiftet.

4. Barn- och utbildningsnämnden ska finansiera inköp av inventarier inom tilldelad 
budgetram för investeringar.

5. Investeringarnas årliga kapitalkostnader ska belasta Barn- och utbildningsnämndens 
driftsresultat.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2017-04-03 § 67) har hemställt hos 
Kommunstyrelsen att kostnader för mark, etablering och montage samt kostnader för 
utemiljö för modulförskolan vid Fogdaröd ska belasta Kommunstyrelsen och därefter 
interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra motsvarande avskrivnings-
 samt kapitalkostnader under förväntad livslängd. Mark-, etablerings- och 
montagekostnader samt kostnader för utemiljö är investeringskostnader och kommer inte 
att belasta nämndens driftsresultat under 2017. 

Kommunstyrelsen har en investeringsreserv som uppgår till 4 675 000 kr. Denna kan 
avsättas för att täcka delar av kostnaden för Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. 
Övriga kostnader utom kostnader för inventarier får finansieras genom överföring av 
oanvända investeringsmedel från övriga projekt, för detta krävs beslut i 
kommunfullmäktige vilket kommer ske före årsskiftet.

Kostnaderna för inventarier kan inte bäras av Kommunstyrelsen utan ska finansieras inom 
Barn- och utbildningsnämndens ram.

Investeringskostnaden kommer efter att investeringen tagits i anspråk, generera 
kapitalkostnader under investeringens livslängd, vilka ska belasta Barn- och 
utbildningsnämndens driftsresultat. Ingen interndebitering behöver då ske.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse svar BUN 2017 67 förskolemodul Fogdaröd.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-03 (2017-04-03 BUN §67).doc,  
Dnr BUN 2017/61
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §270).doc
_____
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Dnr KSF 2017/389

12 Begäran om ändrad användning av 
investeringsbudgeten från Kultur- och 
fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kultur- och fritidsnämnden får ändra användning av investeringsmedel avsatta till 
rastplats längs Skåneleden till upprustning av befintliga friluftlivsanordningar.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ändra användning av investeringsmedel 
avsatta till rastplats i Hedensjö längs Skåneleden. Nämnden ser rastplatsen som 
önskvärd, men finner behoven av upprustning av befintliga friluftsanordningar såsom 
utbyte av grillar och uppsättning av anslagstavlor större.

Ekonomienheten har inget att erinra att investeringsmedel flyttas till annat 
investeringsprojekt så länge tilldelad budgetram för investeringar hålls. Ekonomienheten 
uppskattar att nämnden vill hålla tilldelad budgetram och prioriterar inom ram.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-20 (2017-06-20 KFN §129).doc, Dnr KFN 2017/165
2. Begäran om ändrad användning av investeringspengar.docx
3. TjänsteskrivelseKFN2017.389.20170706.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §271).doc
_____
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Dnr KSF 2016/443

13 Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö 2016 
(revidering)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 2017 antas.

2. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 
antagen 2008-03-26  upphör därmed att gälla.

 

Ärendebeskrivning
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och 
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering.

Kommunfullmäktigen har beslutat att 2016-11-30 § 142 att ärendet ska återremitteras 
med följande motivering:

”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att 
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.

Beslutsunderlaget är nu kompletterat.
 

Bakgrund

Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala 
föreskrifter. Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken 
ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter 
för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har 
lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen.

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som 
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet.

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och 
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skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 
värmepumpar.

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid.

Kommunicering av föreskriften

Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, Socialnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden samt Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande 
avseende revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att 
erinra och deras yttrande har tillmötesgått gällande de förändringar de föreslått. Dock 
anser myndigheten inte att det är nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften hänvisa 
till gällande paragraf i miljöbalken. 

Beslutsunderlag
1. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön.
2. Kommunfullmäktige 2016-11-30 § 142.
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 § 96. Dnr MBN 2016/46
4. Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Lisa Törnqvist, Revidering av Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 2016-06-30.
5. Yttrande från VA-GIS-nämnden, 2016-05-24 § 167.
6. Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, 2016-04-25 § 59.
7. Yttrande från Socialnämnden, 2016-05-26 § 92.
8. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 
antagen 26 mars 2008.
9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §273).doc
_____
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Dnr KSF 2016/219

14 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl. 
Verksamhetsområde Nord södra delen 
samt för del av Ekeröd 6:4, godkännande 
för antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2017-08-28.

2. Behovsbedömningen är att planen inte har betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas.

3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

4. Anta detaljplan för verksamhetsområde N, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för 
Ekeröd 6:4” i Höör, Höörs kommun, Skåne län, upprättad 2017-06-07, reviderad 2017-08-
28, med undantag av den del som omfattas av Ekeröd 6:4.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om granskning 2017-06-07 § 171. Granskningshandlingarna 
har varit utställda i kommunhuset och på www.hoor.se under tiden 19 juni t.o.m. 11 juli 
2017. Kungörelse om granskningen var införd i Skånskan den 17 juni. 6 st yttranden 
inkom under granskningen. Skriftliga yttranden från myndigheter, ledningsdragande 
företag och privatpersoner har sammanställts i ett granskningsutlåtande och 
kommenteras där så erfordras. Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa 
avseenden, vilka redogörs i granskningsutlåtandet. Detaljplanen stämmer med 
översiktsplan 2002 förutom i den del som gäller Ekeröd 6:4 som innebär borttagande av 
vägreservat.

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

1 person, Höörsbo, ej sakägare, har framfört att borttagande av vägreservatet medför 
negativa trafik- och miljökonsekvenser och att det inte bör tas bort eftersom det finns med 
i gällande ÖP. Förvaltningens bedömning är dock att tillräcklig utredning finns i bilagan 
”PM om regionalt viktiga vägar 170410, reviderad 1708.pdf” som bilagts planen vid 
granskningen och som reviderats i vissa avseenden (understruket) inför antagandet. 
Sedan ställningstagande gjordes i tidigare ÖP har transportutvecklingen i Skåne och 
Sverige tagit nya riktningar. Bedömningen som förvaltningen gjort, att det inte finns motiv 
att behålla vägreservatet, sker mot bakgrund av dels hur trafikutvecklingen på väg 13 sett 
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ut under de senaste 15 åren och dels med stöd i aktuella underlag från Trafikverket och 
Region Skåne. Bedömningen idag är alltså att vägreservatet inte längre fyller någon 
funktion som kan motivera ingreppet i landskapet och kostnaderna för ett genomförande. 
Eftersom vägen inte kommer att byggas inom översiktlig tid påverkar borttagande av 
reservatet inte heller trafikmiljön, buller eller avgaser utmed Frostavallsvägen. Det kan 
därför inte vara frågan om någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i PM:et är att det 
inte finns anledning att bygga denna västliga del av C1-alternativet för ombyggnad av väg 
13, funktionen saknas inom översiktlig tid och det finns inte någon vilja från trafikverkets 
sida att bygga vägen.

Samtidigt konstaterar förvaltningen att skrivelsen från privatpersonen tydliggör 
problematiken med att gå fram med en detaljplan som så tydligt strider mot gällande 
översiktsplan. Ett genomförande av denna detaljplan omöjliggör den västra förbifarten 
utan att den frågan satts i ett större perspektiv. Även om vi alltså inte ser behovet av 
vägen kan det därför finnas anledning att fundera en gång till av demokratiska skäl. Ur 
perspektivet insyn och möjlighet att påverka vore det fördelaktigt att hantera frågan i ÖP 
innan det antas en detaljplan som avgör framtida möjligheter. 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-28 diskuterades frågan om 
vägreservatet ska tas i anspråk innan ny översiktsplan antagits som fastslagit funktion för 
marken. KSau beslutade föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att undanta 
denna del från antagandet av föreslagen detaljplan. 

Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av 
verksamheter som inte är störande, som handel med skrymmande varor, småindustri, 
lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet. Behovet av skyddsavstånd 
får inte överstiga 100 meter.

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 
utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 
reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 
placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 
järnvägen och i området.

Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23 och en skyltpelare för information om lediga 
tomter för verksamheter samt därefter för information om verksamheterna planeras 
uppföras norr om Barkvägen. Inom området som avsatts för upplag och lager närmast 
järnvägen får skjul och garage uppföras tillfälligt med reglerad placering och utformning 
för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från järnvägen och i området.

Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 
planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022, var en anledning till den nya detaljplanen. Den del som är belägen närmast 
järnvägen har även ändrats från att användas för verksamheter till att användas för 
upplag och lager med tillfälliga byggnader som garage.
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Sammanfattning

Ett skrafferat område på plankartan, södra delen av planförslaget inom fastigheten 
Ekeröd 6:4 som är planlagt som vägreservat i gällande detaljplan, föreslås undantas från 
antagandet. I planbeskrivningen har text och bilder rörande denna del strukits över med 
röd linje. Detaljplanens två delar är oberoende av varandra och borttagande av den södra 
delen påverkar inte genomförandet av den norra.

Med denna förändring så föregås inte pågående översiktsplan gällande att ianspråkta 
vägreservat inom fastigheten Ekeröd 6:4. Inga kvarstående skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda rörande detaljplanen kvarstår därmed.

Beslutsunderlag
1. Plankarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
2. Illustrationskarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
3. Planbeskrivning Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
4. Granskningsutlåtande Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
5. Samrådsredogörelse Verks N s_delen_Ekerod_20170706.pdf
6. Bilaga_PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
7. Bilaga_Miljöteknisk undersökning_20160927.pdf
8. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §171) Granskning.doc
9. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc
10. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
11. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
12. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
13. Ärendeskrivelse Verksamhetsområde Nord.docx (Skrivelse ”Verksamhetsområde 
Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-10-21)
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSau §274 ).doc
15. Tjänsteskrivelse 2017-08-30, godkännande inför antagande, planarkitekt Anneli 
Andersson
 
 
_____
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Dnr KSF 2012/234

15 Ändring av detaljplan för ”Förslag till 
byggnadsplan för del av fastigheten 
Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Granskningsutlåtande, daterad 2017-08-28 godkänns

2. Panbeskrivning med tillhörande plankarta, Ändring av detaljplan för ”Förslag till 
byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn, upprättad 2017-08-
28, godkänns för antagande.

Ärendebeskrivning
Planhandlingarna för ärendet har varit utställt för granskning under tiden 2017-04-19 – 
2017-05-02. Inkomna yttranden har sammanställt i ett granskningsutlåtande daterad 
2017-08-28. Framtagna antagandehandlingar har kompletterats med förtydliganden 
utifrån de inkomna synpunkterna i granskningsskedet.

 

Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga 
arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet 
medför att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och 
sammanhållen kulturmiljö skyddas. Det innebär att huvuddraget av den aktuella 
ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs med 
bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte 
området unika tidstypiska utseendet ändras.

Beslutsunderlag
1. Granskningsutlåtande_Angsbyn.pdf
2. Planbesk_Angsbyn_Antag.pdf
3. plankarta_antag_A3_420x297.pdf
4. ingress till ksau-ks_antag_Angsbyn.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §275).doc
_____
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Dnr KSF 1999/236

16 Ändring av detaljplan för Bokehall-
Bokeslund, godkännande för samråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Planarbetet ska bedrivas med standardförfarande.

2. Planhandlingar, daterade 2017-08-28 godkänns för samråd.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 1999-11-25 att de önskade att Kommunstyrelsen skulle 
besluta om att Bokeslundsområdet byggplaneområde skulle bli föremål för planändring. 
Planändringen skulle innebära att området bättre anpassas till dagens krav (läs år 1999). 
Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 2000 att planförslag ska utarbetas för 
Bokeslundsområdet.

Bakgrunden till beslutet är att byggnadsplanebestämmelserna för Bokeslundsområdet är 
fastställda 1967 och i den framgår det att tomtplats som omfattas av ”F” får bebyggelse 
inte uppta större areal än 140 kvm. Bestämmelserna innehåller även begränsningar vad 
gäller våningsantal, byggnadshöjd, taklutning och ”prickad mark”. Området nyttjas i större 
utsträckning för åretruntboende.  Ansökningar om bygglov överskridande området 
gällande detaljplanebestämmelser inkommer kontinuerligt till byggnadsnämnden.

Den 10 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att den fortsatta planläggningen för 
bostadsområdet Bokehall-Bokeslund skulle vara att kommunen endast skulle se över 
egenskapsbestämmelserna för kvartersmarken ”B”.

Samhällsbyggnadssektor har tagit fram ett samrådsförslag för bostadsområdet där 
gällande egenskapsbestämmelser har setts över och omarbetats för att anpassas till 
dagens behov gällande byggnation.

Första beslutet om planuppdrag lämnades år 2000 och för att planhandlingarna ska 
kunna utföras med gällande lagstiftning (2010:900) och inte med äldre plan- och 
bygglagen (1987:10) behöver ett beslut fattas om att planarbetet kan bedrivas med 
standard förfarande.

Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning_B-B_samrad.pdf
2. Plankarta_A3_1-4000.pdf
3. Ingress_B-B_ksau_2017-08-28.docx
4. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §193).doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §276).doc
_____
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Dnr KSF 2017/181

17 Planbesked för fastigheterna Lugnet 
Större 2 o 3, Lugnet Mindre 5

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Positivt planbesked lämnas för bostäder i flerbostadshus, trygghetsboende, 
vårdboende mm på fastigheterna Lugnet större 2 o 3 samt Lugnet mindre 5, men antal 
våningar måste beaktas med hänsyn till kulturmiljön och skalan i angränsande kvarter.

2. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.

3. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.

4. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal

5. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal 
tecknas inom 6 månader från detta beslut.

6. Beslut om planbesked ersätter tidigare beslut i frågan från 2011-12-12, § AU 292.

Ärendebeskrivning
Höörs Byggnads AB ansökte 2011 om en ny plan för sina fastigheter i kvarteren Lugnet 
större och Lugnet mindre. Syftet var att bygga till Kungshällan med 21 nya lägenheter. 
Den nya bebyggelsen avsågs bli 1-3 våningar. Befintliga småhus på fastigheterna Lugnet 
större 2 och 3 avsågs rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 december 
2011 att lämna planuppdrag enligt önskemålet. Lämplig utformning och placering av 
bebyggelsen, hänsyn till befintlig bebyggelse samt trafik- och parkeringslösningar skulle 
studeras i planarbetet.

Planarbetet har dock aldrig kommit igång och under våren 2017 har Höörs fastighets AB 
lämnat in en ny ansökan om planbesked. Den här gången önskar bolaget bygga upp till 6 
våningar som kan rymma 25-30 lägenheter. Vidare önskar bolaget en detaljplan som 
tillåter ett flexibelt nyttjande, med både vanligta bostäder, servicehus och 
trygghetsboende. Samnyttjande med befintligt trygghetsboende kan bli aktuellt.

(Se ärendelänk till KSF 2011/178 - gammalt beslut i ärendet).

Kommunstyrelsens arbetsutskott ändrade begränsas till beaktas i beslutspunkt 1. 
Kommunarkitekten ska kommunicera med HFAB och klargöra om Lugnet 9 ingår i 
ansökan.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse planbesked Lugnet 170803.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx (avkortad)
3. KS au 2011-12-12, § 292 (DOC040112.pdf)
4. Meddelande.htm (Mail från Lars Anebreid - HFAB)
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §277).rtf
 
_____
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Dnr KSF 2017/370

18 Taxa felparkeringsavgifter 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun antas och träder ikraft från och med 
2018-01-01.

2. Bilaga till Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun antas och träder i kraft från 
och med 2018-01-01 .

3. Taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-25 upphör då att gälla.

4. Bilaga till taxa antagen av kommunfullmäktige 2005-11-25 upphör då att gälla.

Ärendebeskrivning
Nuvarande ”Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun” antogs 2015-11-25.

Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 
överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 
Transportstyrelsens föreskrift (TFSF 2016:116). Som en följd av dessa textändringar har 
samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i ”Taxa för felparkeringsavgifter i 
Höörs kommun”.

Nytt förslag till taxa för felparkeringsavgifter har utarbetats och föreslås gälla från och 
med 2018-01-01.

De olika avgiftsbeloppen i taxan föreslås även förändras. De nya avgifterna höjs för varje 
enskild överträdelsepunkt med 200 kr, och inbördes är skillnaden i de 3 avgiftsnivåerna 
oförändrad sedan tidigare. Nivåerna är dock lägre i förhållande till det nya
maxbeloppet för möjlig höjning (1300kr) än för det äldre maxbeloppet (1000kr). Med de 
nya föreslagna taxorna erhålls dels en bibehållen regelefterlevnad av parkeringsregler i 
förhållande till nya maxbelopp men även en taxejustering över tid då taxorna inte ändrats 
på nära 10 år.

Beslutsunderlag
1. 2017-06-13 TN § 42 felparkeringstaxa.doc, Dnr TN 2017/179
2. Förslag taxa 2018.docx
3. SFS 2016_116.pdf
4. Antagen Taxa felparkeringsavgifter KF  20151125.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §279).doc
 
_____
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Dnr KSF 2017/358

19 Förbehållsbelopp vid avgiftsberäkning, 
LSS serviceboende/trapphusboende 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Förbehållsbelopp vid avgiftsberäkning för LSS serviceboende fastställs med omedelbar 
verkan till:

- 149 % av prisbasbeloppet per år för ensamstående.

- hälften av 245 % av prisbasbeloppet per person och år för makar och registrerade 
partners.

2. Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-03-23, § 62 att förbehållsbelopp om jämkning av 
boendekostnad antas och att översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunen är skyldig enligt lag att tillhandahålla LSS-boenden för att vuxna 
funktionsnedsatta som inte bedöms klara eget boende ändå ska ha möjlighet att skapa 
sig ett eget hem. Det finns tre typer av bostäder, gruppbostad, servicebostad och annan 
särskilt anpassad bostad. Alla insatser enligt LSS § 21 är avgiftsfria utom kostnaden för 
mat och hyra. Ett LSS-boende är att jämföra med ett vanligt hyresförhållande. I samtliga 
kommuner i Sverige betalar den som bor i LSS boenden hyra (inte en avgift).

Förbehållsbeloppet utgör den summa den boende ska ha kvar efter erlagd 
boendekostnad. Beloppet för ensamstående är 149 % av prisbasbeloppet per år.

Beloppet för makar och registrerade partners är hälften av 245 % av prisbasbeloppet per 
person och år.

Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år.

Inkomster 

Vid fastställande av inkomst beaktas aktuella förvärvsinkomster samt taxerad 
kapitalinkomst. Som inkomst räknas

- Inkomst av tjänst

- Pension                    

- Sjukersättning

- Livränta

- kapitalinkomst
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- Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg

- Inackorderingsbidrag

- Aktivitetsersättning

- Studiestöd

 

Jämkning av boendekostnad 

I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet, reduceras boendekostnaden så 
att den boendes försäkras sitt förbehållsbelopp. Det är den boendes ansvar att söka 
jämkning av boendekostnaden.

Den boende förutsätts söka bostadstillägg i de fall hyreskostnaden ej kan tas ut.

 

Hyressättningen för det nya gruppboendet i Höörs kommun.

Utgångspunkten för beräkningen av hyran är uträknat utifrån årshyran enligt 
blockuthyrning.

De lägenheter på badhustomten som tilldelas social sektor är:

Fyra st två-rumslägenheter á 60,4 kvm

Fyra st tre-rumslägenheter á 71,9 kvm

Varav en trerummare är personallägenhet

Totalt antal kvm = 529 kvm. Per kvadratmeter 1584 kr.

 

Enligt föreslaget hyreskontrakt för blockuthyrning (se bilaga1) hamnar den totala årshyran 
på 838 000 tkr.

Vilket skulle innebära för en:

Tvårumslägenhet 7972 kr + el kostnad ca 300 kr månad

Trerumslägenhet 9490 kr + el kostnad ca 300 kr månad

Beslutsunderlag
1. Socialnämnden, 2017-03-23, § 62, Dnr SN 2017/145
2. Förslag hyressättning på LSS gruppboende.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §283).doc
_____
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Dnr KSF 2017/297

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

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

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

Ärendebeskrivning
Bakgrund:

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

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

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

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

BUN 2017-06-12, § 104 hemställer att kommunstyrelsen ser till att representant från 
Höörs Fastighets AB deltar i skyddsronder i BUN:s kök.
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Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-12 (2017-06-12 BUN §104).doc, Dnr BUN 
2017/151
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08 (2017-05-08 BUN §81).doc, Dnr BUN 
2017/151 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-05-22 (2017-05-22 KSAU §186).doc
4. Minnesanteckningar.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §284).doc
_____
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Dnr KSF 2017/344

21 Utökning av verksamhetsområde för 
Fogdaröd 4:204, Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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

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

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella 
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, 
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika 
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se 
olika ut.

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

Beslutsunderlag
1. 2017-05-30 VA-GIS nä § 54 verksamhetsområde Fogdaröd.doc, Dnr VA-GIS 2017/303
2. Utökning av verksamhetsområde för Fogdaröd 4_204.docx
3. Förteckning över fastighet.pdf 
4. Karta - Förslag till verksamhetsområde.pdf
5. VO Fogdaröd 4_204_översiktskarta.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §286).doc
 
_____
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Dnr KSF 2017/409

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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

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

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelsenyersättareUnikom170816.docx
2. Kommunfullmäktige 2017-05-31 (2017-05-31 KF §77).doc
3. Kommunfullmäktige 2016-04-27 (2016-04-27 KF §53).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §289).doc
_____
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Dnr KSF 2017/408

23 Rutin för hantering av motioner i Höörs 
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

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

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelserutinmotioner170818.docx
2. Rutin för hantering av motioner i Höörs kommun170818.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §290).doc
_____
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Dnr KSF 2017/250

24 Godkännande av Sydarkiveras nya 
förbundsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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

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

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

Ärendebeskrivning
Bakgrund

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

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

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

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

Förbundsordning

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

Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:

- Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.

- Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.

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

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

Beslutsunderlag
1. protokoll förbundsfullmäktige_20170331_§4.pdf
2. protokoll förbundsfullmäktige_20170331_§5.pdf
3. Förbundsordning SYDARKIVERA_20170331.pdf
4. Budget 2018 med plan 2019-2020.pdf
5. Verksamhetsplan_2017.pdf
6. TjänsteskrivelseSydarkivera170817.docx
7. Förbundsordning Sydarkivera 20160401.pdf (gamla)
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §291).doc
_____
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Dnr KSF 2017/80

25 Ändring av kommunstyrelsens 
delegeringsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

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

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

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

3. Kommunstyrelsens delegeringsordning avsnitt C ska inte ändras.

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

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

Beslutsunderlag
1. Konsoliderad version av kommunstyrelsens delegationsordning NU gällande.doc
2. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §198).doc
3. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §199).doc
4. Kommunstyrelsens delegationsordning - förslag 20170828.doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §293).doc
_____
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Dnr KSF 2016/164

26 Allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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

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

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

Beslutsunderlag
1. Allm. lokala ordningsföreskrifter, 2013-04-24.doc
2. Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter(6083035) (0)_TMP.pdf
3. Allmänna lokala ordningsföreskrifterefterLstbeslut.docx.pdf
4. Tjänsteskrivelseinför kallelse ksau170818.docx
5. Tjänsteskrivelse20170825.docx.pdf
6. Allmänna lokala ordningsföreskrifter170825.docx
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §294).doc
8. Ärendet kommer kompletteras med 2 kartor, bilaga 1 och 2.
_____
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27 Framtidens Trelleborg - ny översiktsplan 
för orter och landsbygd 2028, samråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

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

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

Vid beredningen har kommunarkitekten konsulterats.

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

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseTrelleborgÖP170818.docx
2. Följebrev.ÖP2028.pdf
3. Trelleborgs översiktsplan som finns på www.trelleborg.se/op2028
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §295).doc
_____
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28 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 2017-05-18-2017-08-
10, KSF 2017/11

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

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

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

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

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

KSF 2017/9

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

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

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

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut, KSF 2017/9 (kommundirektör och 
KSO  i kombination)
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Beslutsunderlag
1. Anmälan av delegeringsbeslut_kommundirektör.docx
2. Delegation 2017-05-22-2017-07-20.docx
3. DOC170721.pdf
4. Delegationsbeslut 2017-05-18-2017-08-10.pdf
5. Delegation EU.pdf.pdf
6. Delegationsbeslut 2017-06-17-2017-08-11.pdf
7. Delegationsbeslut 2017-06-17-2017-08-10.pdf
8. Delegationsbeslut 2017-05-18-2017-08-11.pdf
9. Redovisning av Delegeringsbeslut Stefan Lissmark - KSO.docx
10. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §296).doc
_____
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Dnr KSF 2017/354

29 Anmälningar till KS au i juni och KS i 
augusti 2017

Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls:

1-2. VA-GIS-nämnden, Protokollsutdrag  (2017-05-30 VA-GIS nä § 57 mål2018.doc + Mål 
VA-GIS 2018.docx) KSF 2017/354

3-5. Länsstyrelsen i Hallands län, Remiss ansökan om kameraövervakning med 
drönare (Remiss kommuner 2475-17.doc + Komplettering SSRS drönaransökan.pdf + 
Drönaransökan SSRS.pdf), KSF 2017/348:1

6. SKL, beslut - överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter,  (12-2017-SIGN-Överenskommelse Mänskliga rättigheter.pdf) KSF 2017/355:1

7. Länsstyrelsen i Jönköping, Beslut ansökan om kameraövervakning med drönare - 
Sydved AB, Jönköping  (20170608160727335.pdf) KSF 2017/274:7

8. Stambanan.com, Nyhetsbrev Nr 5 (nyhetsbrev nr 5 2017.pdf) KSF 2017/61:4

9. EU-kommissionen i Sverige, Inbjudan att delta i förslagsinfordran 
COMM/STO/ED/2018-2020 (mail.pdf) KSF 2017/354

10. Kommundirektören, Nyhetsbrev juni 2017 (kommundirektörens nyhetsbrev juni 
2017.pdf) KSF 2017/354

11-12. Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08, § 82 - Information om ny krav 
på digital kompetens (Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-08  (2017-05-08 BUN 
§82).doc) KSF 2017/317:1

13. MERAB, Styrelseprotokoll från sammanträde 2017-05-24, (Styrelseprotokoll 2017-05-
24.pdf) KSF 2017/102:3

14. Finsam, Protokoll från styrelsemöte nr 3 2017-06-14 (Protokoll från styrelsemöte nr 3 
2017-06-14.doc) KSF 2017/103:4

15. Samverkansmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör och Hörby 2017-08-
10, Minnesanteckningar (Minnesanteckningar100810.docx.pdf) KSF 2016/497:22 

16. Höörs kommuns yttrande över aktbilaga 1 i Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 6095-17 
(Yttrandemålnr6095_17) KSF 2017/357

17. Kommunkansli, redovisning av obehandlade motioner 2017 ev även 2015-2016 (Ej 
slutbehandlade motioner 2017 och ev rester från 2015-2016.pdf) KSF

18. Skogsstyrelsen, Beslut - biotopskyddsområde på del av fastigheten Höör Maglasäte 
13:4 (beslut skogsstyrelsen.pdf) KSF 2017/353:6

19-20. Socialnämnden, Beslut - 2017-06-15 SN § 127 nytt säbo + Alternativ  ansats 
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(2017-06-15 SN § 127 nytt säbo.doc + <!-- 8. File -->Alternativ  ansats.docx) KSF 
2016/416

21. Frosta Härads Hembygdsförening - Skrivelse om Avfolkning av landsbygden 
(Avfolkning av landsbygden.pdf) KSF 2017/400:1

22. Arbetsmiljöverket, föranmälan av tillsyn inom äldreomsorgen i Höörs kommun samt 
återkoppling (Föranmälan.pdf), KSF 2017/414 - OBS! tillagd 2017-08-22 (KS au är 
informerade via mail)

_____
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Dnr KSF 2017/14

30 Inbjudningar till Kurser och konferenser 
KS AU/KS

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Informationen om inkomna inbjudningar till kurser och konferenser läggs till handlingarna.

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

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

Beslutsunderlag
1. INSCANNADE KURSER OCH KONFERENSER.pdf
2. Höstens kursinbjudningar från SKL.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §298).doc
_____
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31 Rapport från kurser och konferenser 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inga rapporter har lämnats in till kommunkansliet.

_____
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