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Sammanträdesdatum  
2015-01-12  

Kommunstyrelsen   
 

Plats och tid Höörsalen 
 Måndagen den 12 januari 2015 kl 10:00–16:15 
  
Beslutande Stefan Lissmark (S) 

Anna Palm (M) 
Fredrik Hanell (MP) 
Susanne Asserfors (S), ej § 27 p g a av jäv 
Annagreta Reinholdz (S) 
Maria Truedsson (MP) 
Christer Olsson (M) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Erik Mårtensson (KD) 
Mikael Sparrhult (FP) 
Anders Westergren (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Rolf Streijffert (SD), ej § 27 p g a av jäv 
Maria Boström-Lambrén (S), tjänstgör för Annagreta Reinholdz (S), § 25 
och för Susanne Asserfors (S), § 27 
Hanna Ershytt (C), tjänstgör för Rolf Streijffert (SD), § 27 
 
 

  
Utses att justera Susanne Asserfors (S), Rolf Streijffert (SD) (§§1-26,28-37) 

Anna Palm (M), Annagreta Reinholdz (S)(§ 27) 
Paragrafer 1 - 37 

  
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2014-01-16 kl 09.00 
  
Sekreterare  
 Karin Björner 
  
Ordförande  
 Stefan Lissmark 
  
Justerande  
 Susanne Asserfors,Rolf Streijffert, Anna Palm, Annagreta Reinholdz 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2015-01-12 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-01-16 Datum då anslaget tas ned 

2015-02-09 
 

  
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Övriga Maria Boström-Lambrén §§1-31  
Kenneth Kallin (MP) 
Lena Zetterström (MP) 
Magnus Welroos (V) §§1-32 
Björn Andreasson (M)§§1-19, 31 
Johan Svahnberg (M), §§ 1 - 31 
Hanna Ershytt (C) 
Marianne Lundgren (FP) 
Helena Sjöholm, t f Kanslichef, §§ 1 - 3 
Elisabeth Steen Ekstedt, Redovisningschef, §§ 9 - 37 
Karin Björner, Nämndsekreterare 
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, § 30 
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, §§ 9 - 37 
Michael Andersson, Kommundirektör 
Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef, § 29 
 

Ajourne
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§ 1 Upprop 

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

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Susanne Asserfors (S) och Rolf Streijffert (SD) utses att justera dagens protokoll. Paragraf  27 justeras 
av Anna Palm (M) och Annagreta Reinholdz (S). 
 
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, torsdagen den 15 januari 2015 kl 08.30. 
Nämndsekreterarens kommentar: P g a av protokollets omfattning beslutade nämndsekreteraren i samråd med ordföranden 
och justeringsmännen att flytta justeringsdatum till fredagen den 16 januari kl 09.00. 
 
3. Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: Ärende 4 och 5 ändras rubriken från ledamot 
och ersättare till representanter, Ärende 14, ”Byggnadskreditiv för ombyggnad av vind över konsthallen, 
Kulturhuset Anders” utgår. Ärende 21, ändras till rätt rubrik, ”Försäljning av byggnad innehållande sport- 
och simhall, som är lös egendom, belägen på fastigheten Visdomen 4, och därtill hörande fast inredning, 
Ärende 23 ändras rubriken att inte gälla öppettider. Extra ärende 37, tillkommer, ”Bokslutsanvisningar för 
bokföringsår 2014”. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/384 

§ 3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015 - 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
1. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015 - 2018 utse Stefan Lissmark (S), Anna 
Palm (M), Fredrik Hanell (MP), Christer Olsson (M), Susanne Asserfors (S) och Lars-Olof Andersson (C). 
 
2. Till ersättare för Stefan Lissmark (S) utse Annagreta Reinholdz (S), för Anna Palm (M) Björn 
Andreasson (M), för Fredrik Hanell (MP) Maria Truedsson (MP), för Susanne Asserfors (S) Anders 
Magnhagen (S) och för Lars-Olof Andersson (C) Hanna Ershytt (C), samt för Christer Olsson (M) 
Camilla Källström (M). 
 

3. Till ordförande utse Stefan Lissmark (S). 
 

4. Till 1:e vice ordförande utse Anna Palm (M). 
 

5. Till 2:e vice ordförande utse Fredrik Hanell (MP). 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas ett arbetsutskott bestående av 
sex ledamöter och sex ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer för den tid som styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande. 

Överläggning 
Ordföranden konstaterar att val till kommunstyrelsens arbetsutskott ska förrättas och att det ska bestå av 
sex ledamöter med sex ersättare. Ordföranden föreslår att genomföra valen på följande sätt: 

att först pröva om kommunstyrelsens presidium d v s ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande (d v s de som valts av kommunfullmäktige) kan ingå i arbetsutskottet, att därefter välja de 
resterande tre platserna en i taget, att därefter utse ersättarna, att avsluta med att utse ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

 
Kommunstyrelsen godkänner tillvägagångssättet. 

 
Val av de tre första ledamöterna 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan utse det av kommunfullmäktige valda presidiet i 
kommunstyrelsen, (d v s ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) att ingå i 
arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner detta med enhällig acklamation. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Val av den fjärde ledamoten 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan utse Christer Olsson (M). 
Stefan Liljenberg (SD) föreslår Anders Westergren (SD). 
Mikael Sparrhult (FP) föreslår sig själv. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till ledamöter och att valet ska förrättas genom sluten 
omröstning. 
 
Resultatet utfaller: 
9 röster för Christer Olsson (M), 3 röster för Anders Westergren (SD) och 1 röst för Mikael Sparrhult 
(FP). 
Ordföranden konstaterar att Christer Olsson är vald till ledamot i arbetsutskottet. 

 
Val av den femte ledamoten 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan utse Susanne Asserfors (S). 
Stefan Liljenberg (SD) föreslår Anders Westergren (SD). 
Mikael Sparrhult (FP) föreslår sig själv. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till ledamöter och att valet ska förrättas genom sluten 
omröstning. 

 
Resultatet utfaller: 
9 röster för Susanne Asserfors (S), 3 röster för Anders Westergren (SD) och 1 röst för Mikael Sparrhult 
(FP). 
Ordföranden konstaterar att Susanne Asserfors (S) är vald till ledamot i arbetsutskottet. 

 
Val av den sjätte ledamoten 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan utse Lars-Olof Andersson (C). 
Stefan Liljenberg (SD) föreslår Anders Westergren (SD). 
Mikael Sparrhult (FP) föreslår sig själv. 

 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till ledamöter och att valet ska förrättas genom sluten 
omröstning. 

 
Resultatet utfaller: 
9 röster för Lars-Olof Andersson (C), 3 röster för Anders Westergren (SD) och 1 röst för Mikael 
Sparrhult (FP). 
Ordföranden konstaterar att Lars-Olof Andersson (C) är vald till ledamot i arbetsutskottet. 

 
Notering till protokollet  
Efter att valet av kommunstyrelsens presidium är genomfört och inför valet av den fjärde ledamoten, 
lyfter Anders Westergren (SD) att han vill ha en diskussion om att genomföra valen utifrån lagen om 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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proportionellt valsätt (lag 1992:339). Ordföranden konstaterar att valen görs i två delar: där 
kommunstyrelsen beslutade att presidiet först skulle utses till de tre första platserna och att därefter utses 
de tre återstående ledamöterna en och en. För att proportionellt valsätt ska gälla i detta fall behöver 4 
ledamöter stå bakom ett eventuellt yrkande. Han föreslår därför att valen ska förrättas genom majoritet 
vilket styrelsen godkände. 

 
Anders Westergren (SD) vill ha denna dialog antecknat till protokollet. 
 
Val av ersättare 
Ordföranden konstaterar att sex ersättare till arbetsutskottet nu ska väljas. Han föreslår att varje namn 
prövas för sig. Kommunstyrelsen godkänner detta.  

Han frågar om utskottet kan utse:  
Annagreta Reinholdz (S) vilket styrelsen godkände. 
Björn Andreasson (M) vilket styrelsen godkände. 
Maria Truedsson (MP) vilket styrelsen godkände. 
Camilla Källström (M) vilket styrelsen godkände. 
Anders Magnhagen (S) vilket styrelsen godkände. 
Hanna Ershytt (C) vilket styrelsen godkände. 
 
Han frågar om kommunstyrelsen vill att ersättarna ska vara personliga ersättare eller tjänstgöra utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda ordning för inkallande av ersättare. Kommunstyrelsen beslutar att 
ersättarna ska vara personliga ersättare.  
 
På fråga från ordföranden beslutar kommunstyrelsen att ersättarna ska tjänstgöra utifrån följande: 
Annagreta Reinholdz (S) för Stefan Lissmark, Björn Andreasson (M) för Anna Palm (M), Maria 
Truedsson (MP) för Fredrik Hanell (MP), Camilla Källström (M) för Christer Olsson (M), Anders 
Magnhagen (S) för Susanne Asserfors (S) och Hanna Ershytt (C) för Lars-Olof Andersson (C). 

 
Val av ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden  
Susanne Asserfors (S) yrkar att Stefan Lissmark (S) väljs till ordföranden. Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om Stefan Lissmark (S) kan väljas till ordförande i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget med acklamation. 
 
Christer Olsson (M) yrkar att Anna Palm (M) väljs till 1:e vice ordförande. Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om Anna Palm (M) kan väljas till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet. 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget med acklamation. 
 
Susanne Asserfors (S) yrkar att Fredrik Hanell (MP) väljs till 2:e vice ordföranden. Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om Fredrik Hanell (MP) kan väljas till 2:e vice ordförande i arbetsutskottet. 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget med acklamation. 

____ 
 
 

 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/383 

§ 4 Val av representanter i kommunala handikapprådet för åren 
2015 - 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
1. Till representant utses Susanne Asserfors (S). 
 

2. Till ersättare utses Lars-Olof Andersson (C). 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/385 

§ 5 Val av representanter Kommunala Pensionärsrådet 2015 - 
2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

1. Till representant utses Christer Olsson (M). 
 

2. Till ersättare utses Maria Truedsson(MP). 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/386 

§ 6 Val av ledamöter i styrelsen för stiftelsen Skånes Djurpark 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Skånes Djurpark föreslå Göran Dahlgren (S) och Magnus Brom, 
tjänsteman.  
 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/387 

§ 7 Val av ledamot till Samordningsförbundet FINSAM 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 

1. Till ordinarie ledamot utse Anders Magnhagen (S). 
 

2. Till ersättare utse Anna Palm (M). 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/390 

§ 8 Val av ledamot och ersättare i Kävlingeåns vattenråd 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
1. Till ledamot respektive ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för år 2015 utse Anna Palm (M) 
och Kenneth Kallin (MP). 
 

2. Till kommunens ombud vid Kävlingeåns vattenråds årsstämma utse Fredrik Hanell (MP). 

Överläggning 
Christer Olsson (M) föreslår Anna Palm (M) som ledamot i styrelsen. 
Fredrik Hanell (M) föreslår Kenneth Kallin (MP) som ersättare i styrelsen. 
Susanne Asserfors (S) föreslår Fredrik Hanell (MP) som ombud. 
 
Rolf Streijffert (SD) yrkar på återremiss. 
 
Ordföranden börjar med att fråga kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.  
Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.  
Nej-röst för Rolf Streijfferts förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (FP), Fredrik Hanell 
(MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej: Anders Westergren (SD), Stefan 
Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). 
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultatet 10 ja-röster och 3 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Val av ledamot, ersättare och ombud 
Ordföranden konstaterar att Anna Palm (M) har föreslagits som ledamot med Kenneth Kallin (MP) som 
ersättare samt Fredrik Hanell (MP) som ombud. Han frågar kommunstyrelsen om dessa kan utses. 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
 
  
 
_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/393 

§ 9 Firmatecknare 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
1. Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder ska tecknas av: 
Kommundirektör Michael Andersson, ekonomichef Lars-Johan Rosvall, kanslichef vakant, 
redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt, utvecklingschef Peter Wollin, var för sig med kontrasignation 
av antingen ekonom Amra Saranovic, redovisningsekonom Eva-Maria Håkansson, redovisningsekonom 
Kerstin Carlsson, eller, ekonom Maida Becirovic 
 

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

3. Kommunens firmateckning i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning ska 
utövas av antingen kommundirektör Michael Andersson eller ekonomichef Lars-Johan Rosvall var för sig. 
 

4. Kommunens firmateckning i övrigt ska utövas av kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark, vid 
förfall för honom, av kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Palm i förening med antingen 
kommundirektör Michael Andersson, ekonomichef Lars-Johan Rosvall, eller kanslichef vakant. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod har det skett ändringar inför år 2015 och därmed måste nya 
firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer 212000-1116, beslutas. 

Beslutsunderlag 
Firmatecknare 2015 med bilaga 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/369 

§ 10 Beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens 
arbetsområde 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar.  
 
1. Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamhetsområde utses i enlighet med bifogad 
förteckning för år 2015. 
 
2. Kommundirektören bemyndigas att utse beslutsattestanter och ersättare för nytillkomna anslag samt 
förändringar vad gäller verksamhet och personal. 
 
3. Kommundirektören och ekonomichefen har generell beslutsattesträtt inom kommunens samtliga 
verksamhetsområden.  
 

Ärendebeskrivning 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2015 
har setts över och uppdaterats. Kommunstyrelsen har att fatta beslut om beslutsattestanter och ersättare 
för 2015. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 274 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens arbetsområde 2015 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/355 

§ 11 Ekonomisk månadsuppföljning 2015 samt tidplan för 
ekonomisk uppföljning 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
Anta förslag till tidplan avseende ekonomisk uppföljning (prognos) för år 2015 enligt Förslag 1 (med 
minskat antal prognostillfällen och istället periodiserade bokslut). 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till tidplan avseende ekonomisk månadsuppföljning för år 2015 föreligger. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 258 
Tidplan för ekonomisk uppföljning, 2014-11-21 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/307 

§ 12 Ekonomisk månadsuppföljning 2014  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
1. Nämnder med eventuellt prognostiserade budgetöverskridanden för 2015 tillsammans med februari 
prognos framlägger ett konkret skriftligt förslag för att inte överskrida tilldelade budgetramar. 
 

2. Månadsuppföljning, sammanfattning av prognos november 2014, anmäls till kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar 
månadsuppföljning, sammanfattning av prognos för november 2014. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning, sammanfattning av prognos för november 2014. (Separat handling) 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/354 

§ 13 Tidplan för arbetet med budget 2016 VEP 2017 - 2018  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Anta av kommunledningskansliets ekonomikontor upprättad ”Tidplan för arbetet med budget 2016 VEP 
2017-2018”, daterad den 1 januari 2015. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat ”Tidplan för arbetet med budget 2016 VEP 
2017-2018”, daterad den 1 januari 2015, antas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 257 
Tidplan för arbetet med budget 2016 VEP 2017-2018, daterad den 1 januari 2015. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/275 

§ 14 Finansieringshjälp för anläggningsavgift till VA (anstånd med 
anläggningsavgift till VA) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Den av ekonomichef Lars-Johan Rosvall upprättade skrivelsen, ”Yttrande om finansieringshjälp för 
anläggningsavgift till VA”, daterad den 10 november 2014, med bilaga översänds till VA/GIS-nämnden. 

Protokollsanteckning 
Magnus Welroos (V) lämnar skriftlig protokollsanteckning. Bilaga § 14. 

Ärendebeskrivning 
Av skrivelse ”Yttrande om finansieringshjälp för anläggningsavgift till VA”, daterad den 10 november 
2014, från ekonomichef Lars-Johans Rosvall framgår följande. 
”VA-GIS nämnden hemställer vid sitt sammansträde 2014-09-02 § 99 att kommunstyrelsen behandlar och 
förtydligar frågan om finansieringshjälp för anläggningsavgift till VA för att ge tydligare besked till berörda 
kunder. I lagen om allmänna vattentjänster § 36 står det att en anläggningsavgift skall fördelas på årliga 
betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om avgiften är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, fastighetsägaren begär att avgiften skall 
fördelas, och fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall 
betalas på den del av avgiften som inte har betalts, från den dag det första delbeloppet förfaller till 
betalning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning skall ränta i stället betalas 
enligt 6 § räntelagen från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker. 
 
Höörs kommun tillhandahåller redan idag så kallade VA-lån till abonnenter inom Höörs kommun när lån 
inte kan erhållas på annat håll. Se bifogad rutinbeskrivning bilaga 1. Höörs kommun har således följt 
lagens intentioner och erbjuder när så begärs sk ”VA-lån” till abonnenter. Höörs kommun kräver dock 
pantbrev som säkerhet, enligt punkt 3, vilket kan bli problem om fastigheten redan är belånad fullt ut. 
 
Via vår avtalspartner Visma kan kommunen erbjuda tjänsten ”avbetalningsplaner” upptill 10 år enligt 
lagens intentioner. Efter överenskommelse med kommunen om en avbetalningsplan tecknar sedan 
kunden en avbetalningsplan upptill tio år med Wisma utan uppläggningskostnader och aviavgifter men 
med betalning av ränta enligt Riksbankens referensränta plus 2 %. Kommunen erhåller sedan fortlöpande 
likvid från Wisma när kunden betalat”. 
 
I skrivelsen lämnar ekonomichefen följande förslag till beslut. ”Kommunstyrelsen beslutar översända 
förtydligandet till VA/GIS- nämnden”. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 252 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Skrivelse ”Yttrande om finansieringshjälp för anläggningsavgift till VA”, daterad den 10 november 2014, 
med bilaga 1 ”VA-lånerutiner”, från ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
VA/GIS-nämndens beslut den 2 september 2014, § 99 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/361 

§ 15 Kommunstyrelsens delegationsordning, ändring under 
punkten C.1 Köp och försäljning m m av fast egendom, 
byggnation och förvaltning.i punkterna C 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
1. I kommunstyrelsens delegationsordning delegeras ärenden under punkten C.1 ”Köp och försäljning m 
m av fast egendom, byggnation och förvaltning” med underpunkterna C.1.1 Uthyrning och förhyrning av 
lokaler och bostäder samt utarrendering av kommunens mark, C.1.2 Genom avtal eller tillämpning av 
bestämmelserna i jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta 
kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen 
rätt, C.1.3 Att till pris m m som kommunfullmäktige fastställt överlåta sådan mark, som enligt fastställd 
detaljplan är avsedd för industriändamål och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, C.1.4 Vara 
kommunens ombud och fatta beslut i frågor ang lokalförsörjning, hyreskontrakt och försäljning av 
verksamhetslokaler gentemot HFAB och andra externa aktörer, samt C.1.5 Företräda kommunen vid 
fastighetsbildningsförrättningar, byggnations- och tillståndsärenden och dylikt samt i anslutning därtill 
träffa erforderliga överenskommelser till mark- och fastighetsförvaltaren. 
 
2. I kommunstyrelsens delegationsordning tas punkten C.2 ”Bostadsanpassningsärenden m.m.” med 
underpunkten C.2.1 Kommunala bidrag rörande bostadsanpassning bort. 

Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsens delegationsordning under punkten C.1 ”Köp och försäljning m m av fast egendom, 
byggnation och förvaltning” har följande ärenden delegerats till mark- och exploateringschefen. 
 
C.1.1 Uthyrning och förhyrning av lokaler och bostäder samt utarrendering av kommunens mark. 
 
C.1.2 Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i jordabalken, fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till 
ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt. 
 
C.1.3 Att till pris m m som kommunfullmäktige fastställt överlåta sådan mark, som enligt fastställd 
detaljplan är avsedd för industriändamål och försäljning av tomter för småhusbebyggelse. 
 
C.1.4 Vara kommunens ombud och fatta beslut i frågor ang lokalförsörjning, hyreskontrakt och 
försäljning av verksamhetslokaler gentemot HFAB och andra externa aktörer.  
 
C.1.5 Företräda kommunen vid fastighetsbildningsförrättningar, byggnations- och tillståndsärenden och 
dylikt samt i anslutning därtill träffa erforderliga överenskommelser. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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I anledning av att någon tjänst som mark- och exploateringschef för närvarande inte finns inom 
kommunen föreslås de ovan angivna ärenden i stället att delegeras till mark- och fastighetsförvaltaren. 
 
Den 30 januari 2013, § 7, beslöt kommunfullmäktige att ta bort kommunstyrelsens delegation att fatta 
beslut i ärenden om bidrag till stöd for bostadsanpassning enligt lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m. ur kommunstyrelsens reglemente och i stället delegera denna uppgift till 
miljö- och byggnadsnämnden. I anledning härav bör punkten C.2 ”Bostadsanpassningsärenden m.m.” 
C.2.1 Kommunala bidrag rörande bostadsanpassning. som delegerats till byggnadsinspektören tas bort. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 270 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2013-01-30 7. 
Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun, antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, § 
98. 
 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/336 

§ 16 Tilläggsäskande Investeringsbudget 2014, socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
1. Socialnämnden begäran godkänns och medel om 30 000 kronor anslås ur KS investeringsprojekt 9001 
Investeringsreserv. 
 
2. Socialnämnden bär sina kapitalkostnader för denna investering. 

Ärendebeskrivning 
Av skrivelse ”Tilläggsäskande investeringsbudget Socialnämnden”, daterad den 20 november 2014, från 
ekonomichef Lars-Johan Rosvall framgår följande. 
 
”Socialnämnden beslutar i § 144 att begära 29 400 kr, exklusive moms extra i 2014 års investeringsbudget 
för att installera ljusridå i hiss på skogsgläntans särskilda boende. Bakgrunden till att sätta en ljusridå på 
hiss på Skogsgläntans särskilda boende, är för att minimera klämskador. Detta är enligt fastighetschef 
HFAB Jan Malmgren ett lagkrav i Boverkets författningssamling 2011:12. HFAB och Jan Malmgren har 
kontrollerat att det mest ekonomiska alternativet har valts. Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 
2014 i projektnummer 9001 beslutat att avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive 
nämnd kan äska medel och själva få bära kapitalkostnaderna. Ekonomikontoret har inget att erinra mot 
ovanstående begäran”. 
 
I skrivelsen lämnar ekonomichefen följande förslag till beslut. ”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
ovanstående begäran och medel om 30 000 kronor anslås ur KS investeringsprojekt 9001 
Investeringsreserv samt att Socialnämnden bär sina kapitalkostnader för denna investering”. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 253 
Skrivelse ”Tilläggsäskande investeringsbudget Socialnämnden”, daterad den 20 november 2014, från 
ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
Socialnämndens beslut den 23 oktober 2014, § 144. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/359 

§ 17 Ramjusteringsärenden 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
1. 90 000 kr anslås kommunstyrelsens konto med ansvar 111och verksamhet 1401 från barn- och 
utbildningsnämndens konto med ansvar 302 och verksamhet 4070. 
 
2. 62 000 kr anslås kommunstyrelsens konto med ansvar 114 verksamhet 2102 från kultur- och 
fritidsnämndens konto med ansvar 500 verksamhet 5001. 
 
3. 200 000 kr anslås kultur- och fritidsnämndens konto med ansvar 500 och verksamhet 1010 från 
kommunstyrelsens konto med ansvar 141 och verksamhet 1707. 

Ärendebeskrivning 
Av skrivelse ”Ramjusteringsärenden 2014”, daterad den 24 november 2014, från ekonomichef Lars-Johan 
Rosvall framgår följande. 
”Under 2014 har nya lösningar inom nämndsekretariat och kommunikatörtjänsten inom 
informationshantering tillkommit. Även hantering av hyra för lokaler har hanterats. Dessa lösningar 
innebär att budgeterade anslag behöver justeras mellan nämnder och styrelse, s.k. ramjusteringar. 
 
Från den 1 september hanterar kommunstyrelsen nämndsekreterarfunktionen till barn- och 
utbildningsnämnden. För att kompenseras för detta innevarande år behövs 90 000 kronor föras över från 
barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Som en delfinansiering av tjänsten som kommunikatör hjälper Kultur- och fritidsnämnden till med 62 000 
kronor. Dessa medel behöver således omfördelas innevarande år. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen begärt hyreskompensation för Jeppavallens 
idrottsanläggning motsvarande 200 000 kr. Detta har kommunstyrelsen beviljat vid muntliga 
överläggningar och behöver således omfördelas innevarande år. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 254 
 
Skrivelse ”Ramjusteringsärenden 2014”, daterad den 24 november 2014, från ekonomichef Lars-Johan 
Rosvall 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/358 

§ 18 Avkastning på insatt kapital i Höörs Fastighets AB enligt 
ägardirektiv 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Utbetalning av avkastningskrav för år 2014, enligt ägardirektiven för Höörs Fastighets AB, begärs. 

Ärendebeskrivning 
Av skrivelse ”Avkastningskrav på insatt aktiekapital i Höörs Fastighets AB enligt ägardirektiv”, daterad 
den 21 november 2014, från ekonomichef Lars-Johan Rosvall framgår följande. 
”Höörs kommun skall årligen enligt ägardirektivet erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital. 
Avkastningen är den för verksamhetsåret genomsnittliga statslåneräntan med ett påslag om en 
procentenhet av det aktiekapital som ägaren tillskjutit. Den genomsnittliga statslåneräntan per november 
2014 är 1,71 % plus 1 % ger således 2,71 %. Höörs kommuns aktiekapital uppgår till 40 050 000 kronor 
för Höörs Fastighets AB och då motsvarar det ett avkastningskrav om 1 085 000 kronor. Detta ger en 
indikation om storleken på avkastningen vid årets slut”. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 255 
Skrivelse ”Avkastningskrav på insatt aktiekapital i Höörs Fastighets AB enligt ägardirektiv”, daterad den 
21 november 2014, från ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/392 

§ 19 Förslag till ny bolagsordning för Höörs Fastighets AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
Godkänna den reviderade bolagsordningen och överlämna den till stämman för Höörs Fastighets AB för 
fastställande. 
 

Notera att kommunfullmäktige kommer att ha en dialog om ägarstyrning och ägardirektiv under första 
kvartalet 2015. Det gör att ägardirektivet och andra styrande dokument kommer att hanteras på en andra 
bolagsstämma under våren. 

Ärendebeskrivning 
Bolagsordningen för Höörs Fastighets AB har reviderats för att bland annat förtydliga lekmannarevisorns 
roll. Den revidering av bolagsordningen som gjordes 2014 förtydligade inte lekmannarevisorns roll 
tillräckligt tydligt utifrån de krav som kommunallagen ställer. 
 
Det ska också noteras att kommunfullmäktige, i samband med sin introduktion och arbete med målen för 
mandatperioden, kommer att hantera hur nuvarande förslag till ägardirektiv kan utvecklas. Detta i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut i november 2014. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om Bolagsordning och ägardirektiv för Höörs Fastighets AB 
Förslag till bolagsordning med kommentarer 
 
 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/189 

§ 20 Försäljning av byggnad innehållande sport- och simhall på 
fastigheten Visdomen 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
1. Det bokförda värdet på byggnaden innehållande sport- och simhall på fastigheten Visdomen 4 skrivs 
ner till 52 miljoner kronor. 
 

2. Kommunfullmäktige informeras om att byggnaden innehållande sport- och simhall på fastigheten 
Visdomen 4 säljs till Höörs Fastighets AB för 52 miljoner kronor, (Ursprunglig lånesumma minus 
amortering enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2014-06-18 § 44). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 44 att kommunstyrelsen får i uppdrag att överlåta den 
förvärvade byggnaden på fastigheten Visdomen 4 till Höörs Fastighetsaktiebolag för en köpeskilling 
motsvarande vad kommunen erlagt till Björkvikshallen AB i konkurs (556634-5053) med avdrag för 
eventuell amortering, per överenskommen tillträdesdag, på det övertagna lånebeloppet. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 284 
Köpekontrakt 
Hyresoffert Björkvikshallen med simhall 2014-11-29 
Hyreskontrakt för lokal med bilagor 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-04 § 206 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-18 § 44 
 
 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/380 

§ 21 Svar på motion, Extra stämma för Höörs Fastighets AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att snarast möjligast kalla till, bereda och genomföra extra stämma för Höörs Fastighets AB med syfte att 
välja ny styrelse för Höörs Fastighets AB för mandatperioden 2015 - 2018. 
 
Reservation 
Mikael Sparrhult (FP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Björn Andreasson (M), Christer Olsson (M) och Anna Palm (M) har inkommit med motion, ”Extra 
stämma för Höörs fastighets AB, daterad 2014-12-10. 
 

Överläggning 
Christer Olsson (M) yrkar bifall till motionen. 
Mikael Sparrhult (FP) yrkar avslag till motionen. 
Anders Westergren (SD) yrkar avslag på motionen. 
Notering till protokollet: på ordförandens begäran ajourneras mötet 75 minuter för lunch. 
Ordföranden återupptar mötet kl. 13.15. 
  
Ordföranden konstetar att tre yrkanden föreligger. Han ställer dem mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christer Olssons (M) yrkande (dvs bifall till motionen). 
 
Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till motionen. Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och 
Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej: Mikael Sparrhult (FP), Anders Westergren (SD), Stefan 
Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). 
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultat: 9 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla motionen. 
 
 
 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 285 
Motion ”Extra stämma för Höörs fastighets AB” inlämnad av Björn Andreasson (M), Christer Olsson 
(M) och Anna Palm (M), 2014-12-10. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/349 

§ 22 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Konstföreningen 
Paletten 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
1. Konstföreningen Paletten beviljas föreningsbidrag för år 2015 med 20 000 kronor. 
 
2. Medel tas från kommunstyrelsens oförutsedda. 

Ärendebeskrivning 
Konstföreningen Paletten ansöker om föreningsbidrag för år 2015 med 20 000 kronor. Av skrivelse 
”Yttrande om ansökan om föreningsbidrag 2015 för Paletten”, daterad den 21 november 2014, från 
ekonomichef Lars-Johan Rosvall framgår följande. 
”Härmed ansöker konstföreningen Paletten om bidrag för 2015. Föreningens syfte är att på olika sätt 
främja kommunanställdas och förtroendevaldas kontakt med konst i olika former och ge möjlighet för 
medlemmarna att köpa konst till rabatterat pris. Föreningen har de senaste åren trots populariteten tappat 
medlemmar. För att kunna behålla kvaliteten och månadsutställningarna samt kunna utföra arrangemang, 
önskar Paletten erhålla årligt bidrag på 20 000 kronor. Motsvarar 12,60 kr/per ca (1400) kommunanställd 
och (50) anställd i kommunala bolag samt förtroendevald (140) 2014, som utgör möjliga medlemmar. 
Utställning i kommunhusets foajé och arrangemang bör täckas av medlemsavgifter”. I skrivelsen föreslår 
ekonomichefen att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 273 
Skrivelse ”Yttrande om ansökan om föreningsbidrag 2015 för Paletten”, daterad den 21 november 2014, 
från ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
Ansökan om föreningsbidrag 2015 för Paletten, 2014-11-12. 
Stadgar för PALETTEN, konstförening för anställda och förtroendevalda i Höörs kommun. 
Verksamhetsberättelse för 2014, PALETTEN, konstförening för anställda och förtroendevalda i Höörs 
kommun. 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/362 

§ 23 Badets inträdesavgifter våren 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Inträdesavgifter för Badet våren 2015 ska bestämmas enligt följande. 
Enstaka besök 
Barn (3- 19 år): 40 kr 
Vuxen (från 20 år): 60 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 160 kr 
Senior + student: 50 kr 
 
Klippkort (10-kort) - Köp för 10 besök och få 12 biljetter 
Barn (3-19 år): 400 kr 
Vuxen (från 20 år): 600 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 1.600 kr 
Senior + student: 500 kr 
 
Månadskort 
Barn (3-19 år) : 120 kr 
Vuxen (från 20 år): 180 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 450 kr 
Senior + student: 150 kr 
 
Årskort 
Barn (3-19 år): 1.200 kr 
Vuxen (från 20 år): 1.800 kr 
Familj (2 vuxna + 4 barn): 4.500 kr 
Senior + student: 1.500 kr 
 
Entréavgift och månadskort gäller endast simhallen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 november 2014, § 107 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att badets inträdesavgifter våren 2015 ska bestämmas enligt följande. 
Enstaka besök 
Barn (3- 19 år): 40 kr 
Vuxen (från 20 år): 60 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 160 kr 
Senior + student: 50 kr 
 
Klippkort (10-kort) - Köp för 10 besök och få 12 biljetter 
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Barn (3-19 år): 400 kr 
Vuxen (från 20 år): 600 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 1.600 kr 
Senior + student: 500 kr 
 
Månadskort 
Barn (3-19 år) : 120 kr 
Vuxen (från 20 år): 180 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 450 kr 
Senior + student: 150 kr 
 
Årskort 
Barn (3-19 år): 1.200 kr 
Vuxen (från 20 år): 1.800 kr 
Familj (2 vuxna + 2 barn): 4.500 kr 
Senior + student: 1.500 kr 
 
Entréavgift och månadskort gäller endast simhallen. 
 
För en jämförelse med vad som gäller nu, dvs. 2014 hänvisas till utdraget från kultur- och fritidsnämndens 
protokoll. 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP) yrkar att avgiften för familj ska ändras från 2 vuxna + 2 barn till 2 vuxna + 4 barn. I 
övrigt bifaller han förslaget. 
 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar att studentrabatten ska tas bort. 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Hanells (MP) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Ordförande ställer därefter proposition på Stefan Liljenbergs (SD) yrkande och finner att det avslås.   

 
Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för avslag till Stefan Liljenbergs (SD) 
ändringsyrkande. Nej-röst för bifall till Stefan Liljenbergs (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (FP), Fredrik Hanell 
(MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej: Anders Westergren (SD), Stefan 
Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). 
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultatet 10 ja-röster och 3 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att avslå Stefan Liljenberg yrkande.  
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 271. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2014, § 107. 

_____ 
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Dnr KSF 2014/299 

§ 24 Strategi för energieffektivisering 2015-2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Till en arbetsgrupp som ska arbeta med att revidera det antagna förslaget till strategi för 
energieffektivisering 2015 - 2020 utses Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och 
Lars-Olof Andersson (C). 
 
Arbetsgruppen ska återkomma till arbetsutskottet med ett förslag till en reviderad version av strategin för 
energieffektivisering 2015 - 2020 senast under februari månad 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt den 13 november 2014, § 174, bland annat att anta ett förslag till strategi för 
energieffektivisering 2015 - 2020 samt att kommunstyrelsens arbetsutskott utser en arbetsgrupp med 
förtroendevalda som ska arbeta med utarbetandet av en reviderad version av strategin som föreläggs 
kommunstyrelsen senast under mars månad 2015. 

 

Överläggning 
Annagreta Reinholdz (S) föreslår Susanne Asserfors (S) och Fredrik Hanell (MP). 
Christer Olsson (M) föreslår Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C). 

På fråga från ordförande godkänner kommunstyrelsen förslagen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 266 
Kommunstyrelsens beslut den 13 november 2014, § 174. 

_____ 
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Dnr KSF 2014/364 

§ 25 Begäran om utbetalning av partistöd 2015 till SPI Välfärden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

 
Begäran om utbetalning av partistöd 2015 till SPI Välfärden avslås. 
 

Jäv 
I ärendet anmäls jäv av Annagreta Reinholdz (S) och ersätts av Maria Boström-Lambrén (S). 
 

Ärendebeskrivning 
SPI Välfärden Höör har, genom ordföranden Sigurd Wester och gruppledaren Alvar Nilsson, med 
hänvisning till kommunlagen (1991:900) 2 kap. 9 § hemställt om att partistöd, 20 000 kronor, betalas ut till 
SPI Välfärden Höör även för 2015. I sin ansökan anger SPI Välfärden Höör som skäl att de ”vid valet fick 
50 röster för lite för att kunna behålla vår ledamot i kommunfullmäktige”. 
 
Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) får en kommun ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till 
de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått 
mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i kommunfullmäktige, dock 
endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en 
juridisk person. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet 
får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Beslut om att betala ut partistöd 
ska fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-11 § 264 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 

Överläggning 
Susanne Asserfors (S) med instämmande av Anna Palm (M) och Mikael Sparrhult (FP) yrkar avslag på 
begäran. 

 
Anders Westergren (SD) yrkar bifall till begäran. 

 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Susanne Asserfors (S) med fleras yrkanden. 
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Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till Susanne Asserfors (S) med 
fleras yrkande, d v s att avslå begäran. Nej-röst för bifall till Anders Westergrens (SD) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (FP), Fredrik Hanell 
(MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej: Anders Westergren (SD), Stefan 
Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). 
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultat 10 ja-röster och 3 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att i enlighet med Susanne Asserfors (S) med fleras yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 264 
Hemställan från SPI Välfärden 2014-11-25 

_____ 
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Dnr KSF 2014/389 

§ 26 Förvärv av mark, fastigheten Hällbo 17, del av 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

 
1. Förvärv av mark, fastigheten Hällbo 17, del av, till en köpeskilling av 3 300 000 kronor. 
 

2. Komplettera 2015 års exploateringsbudget med 3 300 000 kronor för inköp av fastigheten Hällbo 17, 
del av, som eget exploateringsprojekt. 
 

3. Köpet ska föregås av en markundersökning. Om denna uppvisar sådana förhållanden som gör att 
köparen inte kan, eller avsevärt försvårar möjligheten för köparen att använda fastigheten för planerat 
ändamål, genomförs ej köpet. Säljaren står då kostnaden för markundersökningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Säljaren till fastigheten Hällbo 17, del av, har erbjudit Höörs kommun att förvärva fastigheten. 
Fastigheten bedöms ha ett stort strategiskt värde för kommunen. Marken lämpar sig väl för såväl bostäder 
som verksamhetslokaler, och utgör därför en viktig del i kommunens exploateringsplanering. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 286 
Skrivelse från Lars Frostemark 2014-12-17 
Karta 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/224 

§ 27 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
1. Storkprojektets ansökan om ekonomiskt stöd om 30 000 kr till verksamheten för år 2015 beviljas. 
 
2. Kostnaden finansieras av kommunens verksamhet 2602 för naturvård. 
 

Jäv 
I ärendet anmäls jäv av Rolf Streijfert (SD) och Susanne Asserfors (S) och ersätts av Hanna Ershytt (C) 
respektive Maria Boström-Lambrén (S). 

Ärendebeskrivning 
Av skrivelse ”Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2015”, daterad den 24 november 2014, från 
miljöstrategen/kommunekologen Christel Mårtensson framgår följande. 
 
Storkprojektet ansöker i en skrivelse till Höörs kommun om ekonomsikt stöd om 30 000 kronor till 
verksamheten för år 2015 och att därefter kommer en omfattande utvärdering av projektets resultat, 
måluppfyllelse och arbetsordning att ske för att kunna se hur projektets avslutande etapp ska se ut. 
Ansökan har skickats till ytterligare 23 kommuner i Skåne. 
 
Storkprojektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska 
Förening. Målsättning är att återetablera en fritt levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i Skåne. 
Cirka 45 fria par häckar idag i Skåne med relativt gott resultat och flyttningen hos ungstorkarna fungerar 
väl. Sedan 2011 produceras årligen omkring 100 ungar i hägn varav majoriteten släpps fria och ges 
möjlighet att flytta. Av flyttande storkar år 2011 har flera återkommit för att häcka. Om projektet avslutas 
idag skulle den fria stammen sannolikt dö ut eftersom den är för liten för att stå emot slumpmässiga 
variationer i livsmiljön. I en stabil population är antalet individer tillräckligt stort för att stå emot dessa 
variationer. Ett forskningsprojekt visar att 100 flyttande par i Skåne utgör en stabil population. 
 
Storkprojektet har pågått sedan 1989 och har förändrats från ett litet uppfödningsprojekt till att idag vara 
ett projekt med stor geografisk spridning. Till följd av denna förändring pågår sedan ett par års tid en 
utveckling och nysatsning inom projektet för att nå projektets målsättning inom utsatt tid. Med stöd från 
Skånes kommuner kan nysatsningen i projektet säkerställas och möjligheten att ta tillvara projektets 
potential ökar. 
 
Storken invandrade troligtvis till Skåne på 1400-talet, under 1700-talet var storken mycket vanlig i Skåne 
men under 1800-talet började man dika ut våtmarkerna och storkarna minskade i antal. Sista paret 
häckade 1954 och året därpå klassificerades storken som nationellt utdöd. 
 
Stödjande kommuner erbjuds samarbete kring utveckling av projektet och av annan verksamhet kopplad 
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till storken. De fria storkarna i Skåne är positivt på många olika sätt och det finns utveklingspotential för 
kommunerna inom t.ex. rekreation, besöksnäring och naturvägledning med storken som symbol för 
Skånska värden såsom en öppen levande landsbygd. 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-11-13 att uppmana Storkprojektet att skyndsamt återkomma till 
kommunen med en förnyad komplett ansökan. Storkprojektet inkom 2014-11-24 med en komplettering 
som anses fullständig. 
 
Storkprojektet åstadkommer på ideell basis ett värdefullt arbete för arten som är till nytta för både den 
allmänna kunskapen om miljötillståndet i Skåne, arten och dess livsmiljö men som även kan användas 
specifikt för kommunens och andra organisationers arbete med bland annat rekreation och naturvård. 
Den begärda summan är i relation till det arbete och den nytta som Storkprojektet gör är högst rimlig 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 265 
Skrivelse ”Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2015”, daterad den 24 november 2014, från 
miljöstrategen/kommunekologen Christel Mårtensson. 
Reviderad Utvecklingsplan Storkprojektet 2013-2018. 
Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2105, 2014-06-20. 
 
 

_____ 
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Dnr KSF 2014/192 

§ 28 Svar på motion ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i 
Höörs kommun” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

Arvodet till borgerliga vigselförrättare ska vara samma belopp motsvarande sammanträdesarvode för 
förtroendevalda i kommunfullmäktige, som nu är 300 kronor minus Länsstyrelsens fasta arvode, 
motsvarande 110 kr. Därutöver ska ett inläsningsarvode på 150 kronor läggas till. 
 

Personalkontoret får i uppdrag att se över blanketterna för att göra de enkla och tydliga och även 
uppdatera vigselbeviset så att det stämmer överens med den nya grafiska profilen. 
 

Ärendebeskrivning 
Anette Bächi (MP) har i motion ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun” föreslagit 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda möjligheterna för förbättrade 
arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun och därefter lägga fram förslag till ny arvodering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 1 september 2014, § 148, motionen ”om arvoden till 
borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun” till kommunledningskontorets personalkontor för beredning 
och yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast den 24 
september 2014. 
 
Av skrivelse ”Summering av Personalenhetens utredningsuppdrag angående arvoden till borgerliga 
vigselförrättare inför KSau den 2 december 2014”, daterad den 20 november 2014, från personalchef 
Camilla Lindhe framgår bland annat följande. 
”Personalenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen undersökt möjligheten att införa ett kommunalt 
tilläggsarvode för borgerliga vigselförrättare i syfte att höja den sammanlagda ersättningen. En 
undersökning av förekomsten av dessa arvoden har samtidigt gjorts. Utifrån samtal med Länsstyrelsen 
och SKL har personalenheten kunnat konstatera att det inte finns några rättsliga hinder för kommuner att 
betala ut arvoden till vigselförrättarna, vilka annars enbart ersätts med ett mindre arvode från 
Länsstyrelsen. Det finns enligt många kommuner en problematik kring att allt fler par önskar arrangera 
större bröllop med borgerlig vigsel, vilket också kräver mer av vigselförrättarna än traditionella borgerliga 
vigslar som utförs inom kommunens lokaler. Utifrån detta finns en utmaning i att tydliggöra att 
vigselförrättarens uppdrag enbart utgörs av själva vigseln. Det symboliska arvode som utbetalas av 
Länsstyrelsen för det hedersuppdrag som arbetet innebär är också mer anpassat efter vigslar i enklare 
former inom kommunens lokaler. Vigselförrättarna är enligt lag förhindrade att ta betalt av brudparet då 
själva vigseln utgör myndighetsutövning. Den enda ersättningen som vigselförrättaren har rätt att ta ut 
från brudparet är bilersättning i samband med att vigseln hålls utanför kommunhus eller stadshus. Efter 
en undersökning av främst skånska kommuner har personalenheten uppfattningen att majoriteten av 
svenska kommuner inte betalar något arvode utöver det Länsstyrelsen betalar vigselförrättarna. Samtidigt 
betalar många tilläggsarvoden i syfte att göra uppdraget mer attraktivt. Personalenheten har inte lyckats 
finna något samband i på vilket sätt kommunen tillämpar tilläggsarvoden för vigselförrättare. Olika 
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lösningar finns därmed hos olika kommuner. Det finns inga hinder för en kommun att ta ut en avgift av 
paret som vill viga sig. En del kommuner har valt att göra detta då ett stigande antal vigslarna kräver 
alltmer administration. För vissa kommuner består det ökade antalet vigslar av par som inte är bosatta i 
kommunen. Vissa kommuner har valt att enbart avgiftsbelägga vigslar för par som inte är bosatta i 
kommunen eller ta ut en högre avgift för dessa par. Det finns även kommuner som valt att finansiera 
arvodet till vigselförrättarna genom denna avgift”. 
 
Överläggning 

Fredrik Hanell (MP) yrkar att arvodet ska höjas med 150 kronor och motsvarar på så sätt det 
inläsningsarvode som ges till ledamöter i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 § 250 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 § 148. 
Motion ”om arvoden till borgerliga vigselförrättare i Höörs kommun”, 2014-05-23. 

_____ 
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Dnr KSF 2014/77 

§ 29 Svar på motion, om att ta bort anmälningsplikt och bygglov 
för att sätta upp solpaneler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

 
Motion ”om att ta bort anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler” bifalls med hänvisning 
till av miljö- och byggnadsnämnden upprättad ”Policy för handläggning av bygglov för solceller”. 

Ärendebeskrivning 
Lars-Olof Andersson (C), Ola Kollén (C) och Lars Nihlén (C) föreslår i motion ”Om att ta bort 
anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler” att kommunfullmäktige ska besluta att det inte 
skall behövas anmälningsplikt eller bygglov för att sätta upp solfångare och solceller på hustak eller på 
väggar om panelerna inte sticker ovanför taknocken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 18 november 2014, § 132, att godkänna ”Policy för 
handläggning av bygglov för solceller” som nämndens svar på motion ”om att ta bort anmälningsplikt och 
bygglov för att sätta upp solpaneler”. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 269 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-08-26, § 83. 
Motion ”om att ta bort anmälningsplikt och bygglov för att sätta upp solpaneler”, 2014-02-26. 

_____ 
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Dnr KSF 2013/318 

§ 30 Svar på motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

Att avslå motionen utifrån följande beslutsmotivering: 

Den östra delen av det berörda skogsområdet är inventerad och beskriven både i Grönstruktur-
programmet (GP) och i Naturvårdsprogrammet (NVP). GP pekar ut området för dess naturvärden (N14) 
och som viktigt närrekreationsområde (S16). Området består av igenväxande ekhagmark med kulturspår 
och utnyttjas för promenader. I NVP beskrivs samma område som en del av ett bälte med rester av 
ekhagar som var för sig har höga naturvärden och som tillsammans har mycket höga naturvärden (75d). 

Den västra delen av skogsområdet består av yngre skog med begränsade naturvärden, men ingår enligt 
Naturvårdsprogrammet i ett värdefullt sammanhängande hagmarkslandskap. 

I gällande översiktsplan (Översiktsplan 2002) ingår skogsområdet i ett utbyggnadsområde för bostäder 
som en direkt fortsättning av Veterinärgården. Förslaget innebär att delar av området sparas som 
grönstråk. Förslag till ny översiktsplan (Översiktsplan 2012, samrådsförslag) innehåller samma inriktning 
som gällande översiktsplan. 

Vid beredningen har Fys Plan samt SAS gjort bedömningen att förslaget är tänkvärt och att kommunen 
noggrant bör överväga att undanta området från exploatering. Slutligt ställningstagande i frågan bör ske i 
det fortsatta arbetet med ny översiktsplan. Då kan naturvärdena ställas mot behovet av nya bostäder och 
en långsiktig avvägning kan ske. GP och NVP är självklara underlag för detta ställningstagande. Förslaget 
är därför att frågan om skydd av skogsområdet hänvisas till översiktsplanearbetet. 

I avvaktan på ett nytt långsiktigt ställningstagande kring områdets användning samt för att skydda 
områdets naturvärden bör enkla åtgärder genomföras för att säkerställa allmänhetens möjlighet att utnyttja 
området för rekreation. Frågan om skötselplan kan väckas igen när den nya översiktsplanen är antagen. 

Ärendebeskrivning 
Av en skrivelse ”Motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör”, daterad den 24 november 2014, från 
samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi framgår följande. 
”Lisbeth Adelmyr (MP) har i motionen ”Skötsel av en tätortsnära skog i Höör” föreslagit att kommunen 
ska skydda ett kommunägt skogsområde vid Gyldenpris i sydöstra utkanten av Höör, samt upprätta en 
skötselplan för området. Kommunfullmäktige har lämnat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till ledningsgruppen för fysisk planering (Fys 
Plan) i samråd med samarbetsgruppen avseende samhällsfrågor (SAS). Ärendet har hanterats vid Fys Plan 
den 15 januari och vid SAS den 24 januari 2014. 
 
Den östra delen av det berörda skogsområdet är inventerad och beskriven både i Grönstruktur-
programmet (GP) och i Naturvårdsprogrammet (NVP). GP pekar ut området för dess naturvärden (N14) 
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och som viktigt närrekreationsområde (S16). Området består av igenväxande ekhagmark med kulturspår 
och utnyttjas för promenader. I NVP beskrivs samma område som en del av ett bälte med rester av 
ekhagar som var för sig har höga naturvärden och som tillsammans har mycket höga naturvärden (75d). 
Den västra delen av skogsområdet består av yngre skog med begränsade naturvärden, men ingår enligt 
Naturvårdsprogrammet i ett värdefullt sammanhängande hagmarkslandskap. I gällande översiktsplan 
(Översiktsplan 2002) ingår skogsområdet i ett utbyggnadsområde för bostäder som en direkt fortsättning 
av Veterinärgården. Förslaget innebär att delar av området sparas som grönstråk. Förslag till ny 
översiktsplan (Översiktsplan 2012, samrådsförslag) innehåller samma inriktning som gällande 
översiktsplan. Vid beredningen har Fys Plan samt SAS gjort bedömningen att förslaget är tänkvärt och att 
kommunen noggrant bör överväga att undanta området från exploatering. Slutligt ställningstagande i 
frågan bör ske i det fortsatta arbetet med ny översiktsplan. Då kan naturvärdena ställas mot behovet av 
nya bostäder och en långsiktig avvägning kan ske. GP och NVP är självklara underlag för detta 
ställningstagande. Förslaget är därför att frågan om skydd av skogsområdet hänvisas till översiktsplane-
arbetet. Frågan om skötselplan kan väckas igen därefter. 
 
I skrivelsen föreslår samhällsplaneraren/kommunarkitekten att ”kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att frågan om skydd av skogsområdet hänvisas till översiktsplanearbetet. 
Frågan om skötselplan kan väckas igen därefter”. 
 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP) har ett tilläggsyrkande: i sista stycket under ”Förslag till beslutsmotivering” som ska 
vara: 

I avvaktan på ett nytt långsiktigt ställningstagande kring områdets användning samt för att skydda 
områdets naturvärden bör enkla åtgärder genomföras för att säkerställa allmänhetens möjlighet att utnyttja 
området för rekreation. Frågan om skötselplan kan väckas igen när den nya översiktsplanen är antagen. 

På fråga från ordföranden bifaller kommunstyrelsen Fredrik Hanells tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 268 
Skrivelse ”Motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör”, daterad den 24 november 2014, från 
samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi 
 
Motion ”Skötsel av en tätortsnära skog i Höör”, Lisbeth Adelmyr (MP), 2013-11-06 
 
 

_____ 
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Dnr KSF 2014/343 

§ 31 Sammanträdesplan 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde år 2015 bestäms enligt plan, till i huvudsak andra måndagen i respektive 
kalendermånad, kl. 10.00, Höörsalen, kommunhuset, förmöte från 8.30 – 10.00. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen bestämmer enligt 6 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) tid och plats för sina 
sammanträden. Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel (1/3) av kommunstyrelsens 
ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar ordföranden för att kallelse utfärdas till sammanträden. 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. 
Inom kommunledningskontorets kommunkansli har det upprättats ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utifrån de förutsättningarna att kommunstyrelsens sammanträde 
år 2015 ska bestämmas till andra måndagen i respektive kalendermånad, kl. 10.00, Höörsalen 
kommunhuset, och arbetsutskottets sammanträden år 2015 ska bestämmas till sista måndagen i respektive 
kalendermånad, kl. 08.30, Höörsalen kommunhuset. Detta förslag har överlämnats till 
kommunsledningskontorets ekonomikontor för förslag till dagar och tider för budgetprocessen m.m. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 263 
Sammanträdesschema 2015 (sep handling) 

_____ 
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Dnr KSF 2013/313 

§ 32 Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Höörs 
kommun, nu fråga om halvtidsarvodering av kommunalråd 
från och med den 1 januari 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

 
1. Jämte uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och heltidsarbetande kommunalråd kommer 
Höörs kommun från och med 2015-01-01 även ha möjlighet att engagera ett andra halvtidsarbetande 
kommunalråd som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
 

2. Arvodering av kommunalråd som arbetar halvtid kommer att ske med 50% av ett heltidsarvode, för 
närvarande 32.284 kr per månad enligt 2015 års nivå. Uppräkning av ersättning sker enligt antagen rutin i 
Höörs kommun. Övriga villkor följer heltidsarvoderat kommunalråds villkor proportionerligt. 
 

3. Den parlamentariska grupp som skall se över regelverket m m till förtroendevalda, beslutad i 
kommunfullmäktige 2014-10-29 § 70, skall också se över ersättningsnivån till förtroendevalda inklusive 
kommunalråd. 
 

Reservation mot beslutet 
Mikael Sparrhult (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga § 32. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-11 § 281: ”Kommunledningskontorets 
personalkontor får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2015 upprätta ett 
förslag till tillägg i ”Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Höörs kommun” som möjliggör 
halvtidsarvodering av kommunalråd från och med den 1 januari 2015.” 
 
 

Överläggning 
Mikael Sparrhult (FP) yrkar avslag på förslaget att engagera ett andra halvidsarbetande kommunalråd som 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
 
Christer Olsson (M) lägger ett ändringsyrkande om hur arvodering av kommunalråd ska beräknas. 
Christer Olsson yrkar att arvoderingen ska beräknas på följande sätt: Arvodering av kommunalråd som arbetar 
halvtid kommer att ske med 50% av ett heltidsarvode, för närvarande 32.284 kr per månad enligt 2015 års nivå. 
Uppräkning av ersättning sker enligt antagen rutin i Höörs kommun. Övriga villkor följer heltidsarvoderat kommunalråds 
villkor proportionerligt. 
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Lars-Olof Andersson (C) yrkar på följande tillägg: Den parlamentariska grupp som skall se över regelverket m m 
till förtroendevalda, beslutad i kommunfullmäktige 2014-10-29 § 70, skall också se över ersättningsnivån till 
förtroendevalda inklusive kommunalråd. 
 
Beslutsordning för förslaget att engagera ett andra halvidsarbetande kommunalråd som 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Mikael Sparrhult (FP) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår det. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till att inrätta ett andra 
halvtidsarbetande kommunalråd. Nej-röst för bifall till Mikael Sparrhult (FP) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och 
Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej: Mikael Sparrhult (FP), Anders Westergren (SD), Stefan 
Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). 
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultatet  9 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett andra halvtidsarbetande kommunalråd. 
 
 
Beslutsordning för ändringsyrkandet om hur arvodering av kommunalråd ska beräknas 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Christer Olssons (M) förslag till ändringsyrkande. 
Han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till Christer Olssons (M) yrkande. 
Nej-röst för avslag till yrkandet.  
 
Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Christer 
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och 
Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej:  Mikael Sparrhult (FP), Anders Westergren (SD), Stefan 
Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD). 
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultatet  9 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att i enlighet med Christer Olssons (M) yrkande. 
 
Beslutsordning för tilläggsyrkandet 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Anderssons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 281 
Tjänsteskrivelse från personalkontoret 2015-01-05 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 50 (56) 
Sammanträdesdatum  
2015-01-12  

Kommunstyrelsen   
 

 

Dnr KSF 2010/154 

§ 33 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande 
för antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
Diskussion ska upptas med ägaren till fastigheterna Stenskogen 2:2 och 2:3 om framtida markanvändning. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
Granskningsutlåtande, daterat den 11 december 2014, och miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 3 
september 2014, godkänns. 
 

Detaljplan för Stenskogen 2:2 och 2:3 antas. 
 

Reservation mot beslutet 
Fredrik Hanell (MP) och Maria Truedsson (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva bebyggelse på del av Stenskogen 2:2 och 2:3. Området är beläget sydväst 
om centrala Höör i anslutning till Stenskogen, norr om Kvarngatan. Planen möjliggör en utbyggnad av ca 
7 st. friliggande bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse, att uppföras i 1 ½ plan. På fastigheten 
Stenskogen 2:2 finns en befintlig byggnad som föreslås få utökade byggrätter. På grund av områdets 
karaktär i form av skogsmiljö och kuperad mark placeras bebyggelsen mot Kvarngatan i förgårdsmark. 
Bestämmelsen syftar till större möjlighet för bevarande av både träd och den kuperade marken. Intrånget i 
skogen minskar något genom att bebyggelsen skjuts fram i planare mark mot Kvarngatan. 
En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts av Atkins Sverige AB efter samrådstiden. Bedömningen är att 
en exploatering medför små negativa till måttliga konsekvenser för områdets naturmiljö, små negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv, samt små eller obetydliga konsekvenser för kulturmiljön. 
Konsekvenserna har sammanfattats i planbeskrivningen. 
Under granskningstiden inkom 14 yttranden, varav 8 med synpunkter. Miljöstrateg/ekolog och Miljö- och 
byggmyndigheten har ställt sig negativa till en exploatering. Alla inkomna yttranden har sammanfattats 
och kommenterats i en granskningsredogörelse. Totalt har 3 grannar kvarstående synpunkter på 
detaljplanen och har besvärsrätt. 
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Överläggning 
Fredrik Hanell (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i väntan på en 
ny översiktsplan.  
 
 
Christer Olsson (M) yrkar bifall till förslaget. Lars-Olof Andersson (C), och Stefan Liljenberg (SD) 
instämmer i yrkandet. 
Susanne Asserfors (S) yrkar att sammanträdet ajourneras.  
Ordföranden ställer proposition på Susanne Asserfors (S) yrkande om ajournering och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. Mötet ajourneras 15 minuter. 
 
Ordföranden återupptar sammanträdet.  
Fredrik Hanell (MP) ändrar sitt tidigare lagda yrkande och menar att ärendet ska återremitteras och 
hanteras på nästa kommunstyrelsesammanträde i syfte att kunna genomföra den planerade diskussionen 
med ägaren om den framtida markanvändningen innan planen antas. 
 
Hantering av yrkandet om återremiss 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om återremiss och ett om bifall till förslaget. 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstning begärs.  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för att återremittera ärendet. Nej-röst för 
att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstningsresultat 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Fredrik 
Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej:  Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson 
(C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (FP), Anders Westergren (SD), Stefan Liljenberg (SD) Rolf 
Streijffert (SD) och Anna Palm (M).  
 
Ordförande konstaterar att med omröstningsresultatet 5 ja-röster och 8 nej-röster har kommunstyrelsen 
beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Hantering av bifallsyrkandet 
Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Olssons (M) med fleras bifallsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask, 2014-12-11 
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Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-13 § 42 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-16 § 158 
Plankarta med illustrationsplan, 2014-12-11 
Planbeskrivning, 2014-12-11 
Granskningsutlåtande, 2014-12-11 
Samrådsredogörelse, 2014-10-02 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2014-09-03 

_____ 
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Dnr KSF 2014/280 

§ 34 Ändring av detaljplan för Näktergalen 3-6, godkännande för 
antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Särskilt utlåtande, daterat den 11 december 2014, godkänns 
 

2. Ändring av detaljplan för Näktergalen 3-6, daterad den 11 december 2014, godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
Höörs Fastighets AB har fått positivt planbesked för att upphäva gällande tomtindelning i syfte att kunna 
möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna Näktergalen 4 och 5. Bakgrunden är att en av de två 
fastigheterna saknar VA-anslutning och i stället har VA-ledning ansluten via den andra fastigheten. 
MittSkåne vatten begär nu att fastigheterna får var sin anslutning. För att slippa ansluta Näktergalen 4 med 
nya VA-ledningar och i stället nyttja det befintliga, fungerande systemet behövs en fastighetsreglering för 
att lägga samman fastigheterna till en fastighet. 
Syftet med planen är att upphäva regleringen av tomtindelningen (upprättad 1967) då den i dagsläget utgör 
ett hinder för fastighetsreglering, i detta fall en sammanläggning av två 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. 
Ändringen av planen innebär ett upphävande av tomtindelningar som gäller för fastigheterna Näktergalen 
3 – 6. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 279 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-16 § 161 
 
Planbeskrivning, 2014-12-11 
Särskilt utlåtande, 2014-12-11 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask, 2014-12-02 

_____ 
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Dnr KSF 2014/42 

§ 35 Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Räddningstjänstens delegationsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2014-12-12, KSF 
2014/103 
2. Ekonomikontorets delegationsbeslut fattade av ekonomichef Lars-Johan Rosvall 2014-11-01 - 2014-12-
31. KSF 2014/257 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2014-12-12 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 2014-11-01 - 2014-12-31 

_____ 
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Dnr KSF 2014/41 

§ 36 Anmälningar 2014  

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser: 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 §§ 248 - 260 och 2014-12-11 §§ 261 - 281 
2. Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-11-20 § 159, ”Redovisning av externa placeringar” 
3. Protokollsutdrag från VA-GIS nämnden 2014-11-25 § 134 ”Frågor gällande VA-utbyggnad” 
4. Länsstyrelsen Skåne, ”Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Prästtorp 1:1, fornlämning nr 97 och nr 104, Tjörnarps socken, 
Höörs kommun 

_____ 
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Dnr KSF 2014/353 

§ 37 Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

 
Bokslutsanvisningar inklusive tidplan för bokföringsår 2014 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat förslag till bokslutsanvisningar för bokföringsår 
2014 med bilagor och mallar. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2014 med bilagor och mallar. 

_____ 
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