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§ 38 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ledamöter, förutom Anna Palm (M) och Stefan Liljenberg (SD), är närvarande. För Anna 
Palm (M) tjänstgör Björn Andreasson (M) och för Stefan Liljenberg (SD) Helena Ohlson 
(SD). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 39 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Lars-Olof Andersson (C) och Fredrik Hanell (MP) utses att justera dagens protokoll. 

 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, tisdagen den 10 februari 
2015 kl 16.00. 

3. Föredragningslistan godkänns med den ändringen att ärende ”Detaljplan för del av 
Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län utgår samt att 
ytterligare ett ärende, ”Information om gemensam organisation för besöksnäringen i 
MittSkåne tillkommer. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-02-09  6 (21) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

 

§ 40 Rättelse i protokollet från 
Kommunstyrelsen 2015-01-12 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att följande rättelser i kommunstyrelsens 
protokoll från 12 januari 2015 är gjorda. 

1. I § 3, ”Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015 - 2018” framgår det nu av 
beslutet att Camilla Källström (M) är ersättare för Christer Olsson (M). 

2. I § 25 ”Begäran om utbetalning av partistöd 2015 till SPI Välfärden” var Annagreta 
Reinholdz (S) jävig och deltog inte i ärendets handläggning. Hon ersattes av Maria 
Boström-Lambrén (S). På grund av skrivfel står Annagreta Reinholdz namn med under 
omröstningsresultatet. Det är felaktigt och det ska stå Maria Boström-Lambrén. Vidare 
framgår det inte av första sidan i anslutning till hennes namn att hon var jävig. Detta har 
rättats till. Däremot framgick det sedan tidigare att Maria Boström-Lambrén tjänstgjorde 
för Annagreta Reinholdz. 

3. I § 27, ”Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2015” har ordet ”beviljas” lagts till i 
beslutet. 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/46 

§ 41 Extrakostnader i samband med ev 
sommarläger för ungdomar arrangerade 
av H65 och Skånes Handbollsklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sommarlägret sponsras med högst 50 000 kronor, att finansieras ur 2300 
turistverksamhet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger en kostnadsgaranti för det belopp som överstiger 50 000 
kronor. 

 

Ärendebeskrivning 
 

H65 har fått erbjudande från Skånes Handbollsförbund att anordna ett sommarläger för 
handbollsungdomar. Lägret är tänkt för ungdomar 14-19 år under perioderna 13-18/6, 23-
25/6 samt 9-12/8. Som mest kan 200 ungdomar med ledare bevista Höör. Man behöver 
två idrottshallar, 10 klassrum för övernattning och matservering med tre mål mat om 
dagen. Deltagarna betalar för måltiderna men kommunen föreslås stå för lokalkostnader, 
extrastädning och ev. larmbevakning. H65 är arrangör och står för all övrig 
personalbemanning. 

En preliminär kostnadsberäkning visar på en totalkostnad för kommunen på högst 50 000 
kr. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kostnaden finansieras av informations- och 
marknadsföringsverksamheten och kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP), Rolf Streijffert (SD), Björn Andreasson (M), Lars-Olof Andersson (C), 
Erik Mårtensson (KD) och Mikael Sparrhult (FP) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 3 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Peter Wollin 2015-01-26 
Ev. träningsläger för ungdomar i sommar, mail från Freddy Friberg, kultur- och 
fritidschef,daterat 2015-01-16 
Offert, HFAB 2015-01-26 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/363 

§ 42 Trafikverkets remiss: Funktionellt 
prioriterat vägnät 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Yttrandet, daterat 2015-01-26, från samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi, 
antas som sitt eget och bifaller det gemensamma yttrandet från MLR-regionen. 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har översänt remissen ”Funktionellt prioriterat vägnät” för yttrande. 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och 
regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. Förslaget är 
framtaget i dialog med tjänstemän hos ”länsplaneupprättarna” som i Skåne är Region 
Skåne. 

Remissen består av en rapport, kartmaterial och ett dokument som beskriver 
förhållningssättet. Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt 
prioriterade. Kartorna innehåller olika lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels 
med vägarnas indelning i funktioner. 

Yttrandet har tagits fram i dialog mellan tjänstemän på Samhällsbyggnadssektor och 
Kommunledningskontor. 

Överläggning 
Christer Olsson (M) och Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Remissförslag Funktionellt prioriterat vägnät, Trafikverkets hemsida 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/7 

§ 43 Revidering av taxa för upplåtelse av 
torgplatser och offentlig platsmark i 
Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1.Fastställ taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun 
enligt förslag från tekniska nämnden, (förslag rev. 2014-12-03). 

2.Komplettera i ”Allmänna bestämmelser, I Tillstånd, i punkten 1. Tillstånd för upplåtelse 
av offentlig platsmark utfärdas av polismyndigheten, undantaget torgplatser på Nya Torg 
och Lilla Torg”, med ”som Höörs kommun ger tillstånd för” i enlighet med Lars-Olof 
Anderssons (C) tilläggsyrkande. 

 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorn har gjort en översyn av taxa för upplåtelse av torgplatser och 
offentlig platsmark i Höörs kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, § 25 och 
kompletterat med taxor för avgifter som saknas. 

Tekniska nämnden beslutade 2014-10-20 att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadssektorn för vidare utredning och klargörande hur momsreglerna ska 
tillämpas i taxan. 

Samhällsbyggnadssektorn har klargjort hur momsreglerna ska tillämpas och förtydligat 
detta i taxan. 

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag, samt att i ”Allmänna 
bestämmelser, I Tillstånd, i punkten 1. Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark 
utfärdas av polismyndigheten, undantaget torgplatser på Nya Torg och Lilla Torg”, lägga 
till: ”som Höörs kommun ger tillstånd för.” 

Beslutsordning 
Ordföranden, Stefan Lissmark (S), ställer proposition på framställt yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 7 
Protokoll från tekniska nämnden 2014-12-15 § 84 
Förslag på reviderad taxa från samhällsbyggnadssektorn 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/9 

§ 44 Avgifter för ansökan om och tillsyn av 
alkoholservering 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering och ändringar i enlighet med 
Björn Andreassons (M) yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa avgifterna enligt förslag. 
Vidare föreslår socialnämnden kommunfullmäktige att avgifterna revideras av 
socialnämnden vart tredje år med första revidering 2018, under förutsättning att inget 
annat påkallar en tidigare översyn. 

Överläggning 
Björn Andreasson (M) yrkar på återremittering av ärendet med följande motivering: 

”Vi önskar få komplettering med följande punkter i handlingarna samt ändringar enligt 
våra förslag. 

Vi önskar få redovisat vilka verksamheter som har haft tillsynsbesök 2014 och hur många 
gånger man har varit hos varje. Vi önskar att man skriver in i taxan att den rörliga 
tillsynsavgiften per serveringstillstånd ska återbetalas vid utebliven årlig tillsyn. Vi önskar 
redovisning av tidsåtgången för hantering av ett nytt stadigvarande tillstånd samt ett 
tillfälligt tillstånd. Vi önskar redovisning på hur många ansökningar om stadigvarande och 
tillfälliga tillstånd som har blivit avslagna under 2014. Vi önskar förslag på åtgärder för hur 
administrationen kan minska när det gäller hanteringen av serveringstillstånd och 
tillsynsbesök. Vi önskar en differentiering i taxan som kan särskilja nattklubbsverksamhet 
och restaurangverksamhet. Vi önskar en ändring av avgifterna för tillfälliga tillstånd för de 
med stadigvarande tillstånd i kommunen. 2000kr är en oskäligt hög kostnad. Taxan borde 
vara detsamma som för anmälningsavgift för cateringverksamhet, dvs 100kr respektive 
300kr. Vi önskar en ändring av punkten ”tillfälligt tillstånd avseende flera tillfällen under en 
2 månaders period”, punkten kan utgå om vi beslutar enligt ovanstående punkt. Vi önskar 
att ärendet remitteras till företagarföreningen för synpunkter.” 

Beslutsordning 
Ordföranden, Stefan Lissmark (S), frågar om ärendet ska behandlas idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Andreassons 
(M) yrkande. 

 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 8 
Protokoll från socialnämnden 2014-12-18 § 175 
Förslag till avgifter, daterad 2014-10-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/198 

§ 45 Granskning av statsbidrag inom 
flyktingmottagandet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Yttrandet om granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet överlämnas till 
revisorerna och att en övergripande analys av förslag till övergripande organisation för 
mottagande och integration av nyanlända överlämnas senare. 

2. Revisionsrapporten med svar överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att granska ansökning och hantering 
av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Granskningen syftar till att bedöma om berörda 
nämnder har ändamålsenliga rutiner och en ändamålsenlig organisation för ansökan om 
statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

Ett förslag till yttrande till revisorerna föreligger från sektorscheferna i sociala sektorn och 
barn- och utbildningssektorn samt ekonomichefen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 13 
Yttrande från ekonomikontoret 2014-11-04 
Protokoll från socialnämnden 2014-11-20 § 164 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2014-12-08 § 98 
Missiv 2014-05-21, Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 
PWC, revisionsrapport ”Statsbidrag inom flyktingmottagandet” 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/8 

§ 46 Tilläggsäskande Skogsgläntan 
(Socialnämnden) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna ovanstående begäran avseende 2015 och medel om 425 000 kronor anslås 
ur KS investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv samt att Socialnämnden bär sina 
kapitalkostnader för denna investering. 

2. Övrig begäran hanteras i budgetprocessen för år 2016 till 2018. 

3. Mark- och fastighetsförvaltare Lars Frostemark bjuds in till ett kommande extrainsatt 
kommunstyrelsesammanträde för att informera om hyresavtalets innehåll samt att en 
principiell diskussion ska föras om detta och liknande hyresavtal. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutar i § 172 2014 att begära 425 000 kr i utökad investeringsbudget 
för år 2015 och följande tre år med 325 000 kr för att genomföra fönsterbytet samt 
asfalteringen på Skogsgläntans äldreboende. 
 
Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2015 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 avseende 2015. 
Ekonomikontoret anser att övrig begäran hanteras i kommande budgetprocess i sedvanlig 
ordning. 

 

Överläggning 
Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M) och Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till 
förslaget och efterlyser information om hyresavtalets innehåll. 

Beslutsordning 
Ordföranden, Stefan Lissmark (S), ställer proposition på framställda yrkanden och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de samma. 

 

 

 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 15 
Yttrande från Lars-Johan Rosvall, 2015-01-16 
Protokoll från socialnämnden 2014-12-18 § 172 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-02-09  16 (21) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/52 

§ 47 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till 
Skånes Djurpark 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Återremittera ärendet och bjuda in kommunens ledamöter i Skånes Djurparks styrelse 
tillsammans med Michael Norrdahl till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2015 
för att klargöra vissa frågor hänförliga till de ekonomiska kalkyler som tidigare 
presenterats. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 55 att Stiftelsen Skånes Djurpark beviljas 
kommunal borgen motsvarande 5 000 000 kronor och att stiftelsen ska erlägga en årlig 
borgensavgift om 0,4 % av beviljad borgen. Kommunfullmäktige beslutade även om ett 
årligt driftsbidrag om 320 000 kronor, varav 20 000 kronor avser den årliga 
borgensavgiften. 

Stiftelsen har nu uppvaktat Höörs kommun om att istället få utbetalt ett engångsbelopp 
om 3 000 000 kronor i likhet med det beslut som fattades i Region Skåne. 

Anledningen till detta är att stiftelsen vill lösa en stor del av befintliga lån med högre ränta 
och istället teckna nya lån om 10 000 000 kronor med kommunal borgen från Höörs 
kommun och Region Skåne som säkerhet. Med kommunal borgen erhåller stiftelsen 
bättre räntevillkor från sin bank och kan på så sätt få ned räntekostnaderna för 
djurparken. 

Bilagt finns kalkyler och övriga handlingar från Stiftelsen Skånes Djurpark. 

Ställningstagande 

För Höörs kommun innebär detta en förskottering likvidmässigt av beslutade driftsbidrag 
under en tioårsperiod. Redovisningsmässigt hanteras detta som förutbetald kostnad och 
periodiseras under beslutad tidsperiod. 

Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran. 

 

Överläggning 
Christer Olsson (M) yrkar att förtydliga texten angående ett årligt driftsbidrag om 320 000 
kronor, med ”varav 20 000 kronor avser den årliga borgensavgiften.” 

Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP) och Erik Mårtensson 
(KD) yrkar på återremiss av ärendet och att till kommande kommunstyrelsesammanträde 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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bjuda in kommunens ledamöter i Skånes Djurparks styrelse och sekreterare Michael 
Norrdahl för att klargöra vissa frågor hänförliga till de ekonomiska kalkyler som tidigare 
presenterats. 

Beslutsordning 
Ordföranden, Stefan Lissmark (S), ställer proposition på framställda yrkanden och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de samma. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 17 
Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, 2015-01-27 
Sammanfattning från stiftelsen Skånes Djurpark 2015-01-11 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/45 

§ 48 Borgerlig vigselförrättare under perioden 
1 januari 2015 - 31 december 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 
 
 
1. Annette Härstedt föreslås förordnas till borgerlig vigselförrättare för perioden den 1 
januari 2015 - 31 december 2018. 

 
2. Planerings- och utvecklingsenheten får i uppdrag att kontakta de av Länsstyrelsen 
Skåne, för Höörs kommun, förordnade borgerliga vigselförrättare för en kort beskrivning 
av sig själv och sedan lägga ut denna information på kommunens hemsida/webbplats. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Annette Härstedt har i skrivelse anmält att hon är intresserad av att förordnas som 
borgerlig vigselförrättare i Höörs kommun. 
 
 

Överläggning 
Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C) och Rolf Streijffert (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag. 
 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Annette Härstedt, 2015-01-23 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-02-09  19 (21) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/58 

§ 49 Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Räddningstjänstens delegationsbeslut fattade av stf räddningschef Joakim Ilmerud 
2014-10-30 - 2014-12-10, KSF 2015/4 
2. Ekonomikontorets delegationsbeslut fattade av ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 
Avskrivning av kommunens fordringar 2014 (2014-12-12), Tecknande av borgen inom av 
kommunfullmäktige beslutad ram (2014-12-08, 2014-12-15 och 2015-01-15). KSF 
2015/53 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-02-09  20 (21) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/56 

§ 50 Anmälningar 2015 (för politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser: 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 §§ 1 - 25. 
2. Protokoll från FINSAM (Samordningsförbundet MittSkåne), 2014-12-18. 
3. Protokoll från CESAM, 2015-01-19 KSF 2015/57 
Juridik för kommunägda företag, seminariedag i Stockholm 2015-03-03. 
4. KEFU-Skåne (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne), Dec 
2014 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-02-09  21 (21) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

 

§ 51 Information om gemensam organisation 
för besöksnäringen i MittSkåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga den lämnade informationen till handlingarna. 
 
 

 

Ärendebeskrivning 
Peter Wollin, utvecklingschef informerar om arbetet med gemensam organisation för 
besöksnäringen i MittSkåne och samverkansavtal med Hörby och Eslövs kommun. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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