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Plats och tid Höörsalen 
 Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00-12.00, 13.15-16.30 
  
Beslutande Stefan Lissmark (S) 

Anna Palm (M) 
Fredrik Hanell (MP) 
Susanne Asserfors (S) 
Annagreta Reinholdz (S), ej § 69 p g a av jäv 
Maria Truedsson (MP) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Erik Mårtensson (KD) 
Mikael Sparrhult (FP) 
Anders Westergren (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
Maria Boström-Lambrén (S), tjänstgör för Annagreta Reinholdz (S), 
§ 69 
Camilla Källström (M), tjänstgör för Christer Olsson (M) 

  

  
Utses att justera Erik Mårtensson (KD), Rolf Streijffert (SD) Paragrafer 52 - 82 
  
Justeringens plats och tid 2015-03-12 kl 09.00 
  
Sekreterare  
 Karin Björner 
  
Ordförande  
 Stefan Lissmark 
  
Justerande  
 Erik Mårtensson Rolf Streijffert 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2015-03-09 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-03-12 Datum då anslaget tas ned 2015-04-07 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
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Övriga Anders Magnhagen (S), §§ 52 – 56, 59 
Kenneth Kallin (MP) 
Lena Zetterström (MP) 
Johan Svahnberg (M) 
Hanna Ershytt (C), §§ 52 - 78 
Marianne Lundgren (FP) 
Lars Andersson (SD) 
Michael Andersson, Kommundirektör 
Karin Björner, Nämndsekreterare 
Margreta Pålsson, Landshövding, § 54 
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, § 54 
Magnus Brom, VA-chef och ledamot i stiftelsen Skånes Djurpark, 
§ 54 
Göran Dahlgren, ledamot i stiftelsen Skånes Djurpark, § 54 
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, §§ 56 och 59  
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, §§ 57, 58, 62 
– 69 
Julia Göransson, Samhällsplanerare, § 57, 58, 62 
Lisbeth Johansson, Barn- och utbildningschef, § 60 
Christina Håkansson Jönsson, Gruppledare vuxengrupp/Sth 
Enhetschef, § 55 
Kenth Arvidsson, Alkoholhandläggare, § 55 
Anneli Andersson, Planarkitekt, § 58 
Christer de la Motte, Utredare, § 61 
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§ 52 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ledamöter, förutom Christer Olsson (M) är närvarande. För Christer Olsson (M) tjänstgör 
Camilla Källström (M). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Erik Mårtensson (KD) och Rolf Streijffert (SD) utses att justera dagens protokoll. 

 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, torsdagen den 12 mars 
2015 kl 09.00. 

3. Föredragningslistan godkänns med den ändringen att ärendena ”Nyttjanderättsavtal för 
Stenskogen 2:2 och 2:3” och ”Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande 
för antagande utgår samt att ytterligare ett ärende, ” Val av stämmoombud till 
bolagsstämma för Höörs Fastighets AB, samt direktiv för representant” tillkommer. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/52 

§ 54 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till 
Skånes Djurpark 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Stiftelsen Skåne Djurpark beviljas ett engångsbelopp om 3 miljoner kronor istället för ett 
årligt driftsbidrag om 0,3 miljoner kronor under en tioårsperiod (2015 - 2024). 

Ärendebeskrivning 
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. 

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. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-09 § 47 
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 2015/9 

§ 55 Avgifter för ansökan om och tillsyn av 
alkoholservering 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Återremittera ärendet till socialnämnden för att se över taxeförslaget för tillfälliga tillstånd. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09 § 44 att återremittera ärendet till socialnämnden 
för komplettering och ändringar i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. 

Christina Håkansson Jönsson och Kenth Arvidsson från sociala sektorn lämnar 
förtydligande vad gäller punkterna i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. 

 

Överläggning 
Anna Palm (M) och Camilla Källström (M) yrkar på återremiss eftersom taxan inte 
uppfattas som konkurrensneutral när det gäller tillfälliga tillstånd för slutna sällskap, som 
har stadigvarande tillstånd kontra de som har cateringtillstånd. 

Ordföranden, Stefan Lissmark (S), ställer proposition på framställt yrkande på återremiss 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det samma. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 47 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-09 § 44 
Protokoll från socialnämnden 2014-12-18 § 175 
Förslag till avgifter, daterad 2014-10-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/7 

§ 56 Information, Revidering av taxa för 
upplåtelse av torgplatser och offentlig 
platsmark i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga den lämnade informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunstyrelsen i februari hanterade förslag till taxa för upplåtelse av 
torgplatser och offentlig platsmark önskades förtydligande om vem som administrerar och 
ansvarar för avgifter för loppisförsäljning. 

På dagens sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson information om 
detta. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-09 § 43 
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 2013/95 

§ 57 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. 
(Industriområde syd), Höörs kommun, 
Skåne län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänn detaljplanen för granskning. 

2. Behovsbedömningen är att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan och att en 
MKB, miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

3. Begreppet industriområde ska behållas. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera redan byggda vägar från 
industrimark till allmän platsmark samt skydda tre stycken naturområden som idag är 
planlagda som industrimark. Planen syftar även till att säkerställa den 
buffertzon/grönområde som idag finns mot Höörsån. 

Planförslaget innefattar: 

-Reglering av byggda vägar från industrimark till allmän platsmark/Lokalgata 

-Skydd av naturområden/ekdungar och buffertzon/grönområde längs med Höörsån. 

-Ändring av möjlig byggnadsarea och byggnadshöjd på industrifastigheter inom 
planområdet. 

-Planläggning för en ny gång och cykelväg samt en gång- och cykelbro över Höörsån. 

-Planläggning för att omlokalisera en gasoltank. 

 

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms få begränsad miljöpåverkan, och avsevärt mindre miljöpåverkan än 
gällande detaljplan. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2014-09-18 – 2014-10-09. Under 
samrådet har 12 stycken inkommit med synpunkter varav 10 med erinran. Kvarstående 
synpunkter finns från en fastighetsägare. Angående den minskade byggrätten och 
byggnadshöjden som den nya planen föreslår. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 30 
Tjänsteskrivelse, granskning 2015-02-25 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsen 2014-08-14 (2014-08-14 KS §111) 
KS 2013-05-16 § 8 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/347 

§ 58 Detaljplan för Ändring av detaljplan för 
Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av 
Kvarnbäck) i Höör, antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänn upprättat Särskilt utlåtande daterat 2015-02-23. 

2. Behovsbedömningen är att planen inte har betydande miljöpåverkan. 

3. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver inte upprättas. 

4. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet. 

5. Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) 
i Höör, Höörs kommun, Skåne län, upprättad 2014-11-20, antas (rev. 2015-02-23). 

6. Uppdaterad plankarta innehåller inga plushöjder. Kommunen ska ta fram 
markplaneringsritning med planerade markhöjder som ska ligga till grund för marklov. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit ute för samråd 22 dec 2014 till och med 12 jan 2015. 10 st. 
yttranden inkom, varav 7 st med synpunkter. Yttrandena, kommentarer och revideringar 
redovisas inför antagandet i dokumentet ”Särskilt utlåtande”, daterat 2015-02-23. 
Samrådet medför förutom vissa redaktionella ändringar på plankartan, följande ändringar: 

-Text har lagts till angående beaktande av farlig gods led, väg 13, och riskutredning som 
gjordes till gällande detaljplan för området mellan denna plan och väg 13 biläggs planen. 

-Under rubriken ”Fastighetsbildning” har följande text lagts till: Höörs kommun ansöker 
hos Lantmäterimyndigheten och bekostar den fastighetsbildningen som sker innan 
kommunen säljer tomtmarken. 

-I planbeskrivningens genomförandedel har förts in att det ska finnas tillgång till en 
brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området. 

Då Länsstyrelsen har synpunkter, bland annat gällande flexibla planbestämmelser önskar 
de underrättas innan mellan samråd och planens antagande enligt 5 kap. 18 § PBL.. 

 

Förslaget innebär prövning av ny detaljplan i syfte att vägar ska kunna skapas med 
tillåten lutning för att uppfylla tillgänglighetskraven. I den gällande planen har så kallade 
”säckgator” planerats. Området planeras för enfamiljsbostäder i 2, 1-½ och 1-plan samt 
med ett mindre markområde i söder, som kan ha alternativ utformning. För att få en 
variation i bostadsutbudet bör i första hand radhus byggas (ryms max 6-7 st.), som kan 
vara i ägande, hyres- eller bostadsrättsform. Men om inte intresse finns för att bygga 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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radhus, kan två villafastigheter byggas. Maximalt kan 20 lgh skapas, varav 13 villor och 7 
radhus. Om villor väljs i hela området, dvs. även på två fastigheter i södra delen, skapas 
15 lgh. 

Planområdet består av delar av kommunägda fastigheterna Höör 57:17 och Åkersberg 
4:1. Den nya detaljplanen, som tas fram med enkelt planförfarande, innebär att en 
vägslinga skapas istället och att det möjliggörs att öppna ytterligare anslutningsgator mot 
en utbyggnad av bebyggelse i öster. Samhällsbyggnadssektor avser ta fram en 
höjdsättningsplan som ska följas vid bygglov/marklov. 

 

Förslaget följer översiktsplan 2002 Det finns en gällande detaljplan, ”del av Åkersberg 2:1 
m fl. fastigheter (Kvarnbäck)”, som vann laga kraft 2007-01-25 med tillägg 2010 gällande 
borttagning av eldningsförbud. 

 

Biltrafiken leds till det föreslagna bostadsområdet från väg 13 via Kvarnbäcksvägen. 
Bostäderna placeras i en södersluttning med nivåer från 90 – 79 m ö h, vilket ger 
förutsättningar för energi- effektiv uppvärmning med exempelvis solceller eller solfångare. 
För att få ett sammanhållet intryck föreslås mattröda takbeläggningar på 
huvudbyggnaderna. 

 

Gång- och cykelstråk kopplar området till centrala Höör med station, skolor och service 
och ger möjlighet till natursköna promenader. En bollplan finns söder om och i väster 
finns en nyanlagd lekplats. Väster om är den första etappen av Kvarnbäcksområdet så 
gott som färdigutbyggd och denna del blir kommunens därpå följande utbyggnadsområde 
för ”fribyggartomter”. Fastigheterna föreslås ha storlekar från ca 780 till 1350 kvm. 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 31 
 
Särskilt utlåtande, 2015-02-23 
Plankarta med illustrationskarta, 2014-11-20, rev. 2015-02-23 
Planbeskrivning, 2014-11-20, rev. 2015-02-23 
Riskutredning 2006-02-23 
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-04 § 199, beslut om samråd 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2014-01-16 § 12, beslut om planuppdrag 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2011/335 

§ 59 Upphävande av planuppdrag avseende 
Stenskogen 3:100 (del av 3:100) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Planuppdraget avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2012 om planuppdrag för Stenskogen 3:100 m flera 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 36 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-21 § 8 
Tjänsteskrivelse från Rolf Carlsson, 2013-11-06 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/85 

§ 60 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till satsning av Idrottsakademi vid Ringsjöskolan. 

2. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ett budgettillskott innevarande år på 250 000 
kronor som tas ur kommunstyrelsens oförutsedda. 

3. I budgetarbetet för 2016 - 2018 ska 500 000 kronor per kalenderår som tak för 
satsningen arbetas in. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-02-16 att ställa sig positiv till inrättande av 
idrottsakademi på Ringsjöskolan, under förutsättning att kommunstyrelsen skjuter till 
medel i redovisad omfattning enligt budgetförslaget under avtalsperioden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-23 att ställa sig positiv till satsningen 
och bevilja ett budgettillskott innevarande år på 250 000 kronor. 

Överläggning 
Susanne Asserfors (S), Rolf Streijffert (SD), Annagreta Reinholdz (S), Fredrik Hanell 
(MP), Anna Palm (M) och Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 27 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-02-16 § 13 
Idrottsakademi vid Ringsjöskolan  
Kostnadsberäkning  
Tidplan MFF 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/50 

§ 61 Förslag till övergripande organisation för 
mottagande och integration av nyanlända 

Beslut 
1. Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända 
antas. 

2. Uppdra åt nämnderna att senast 2015-09-30 inkomma med förslag på innehåll och 
utformning av kompletterande insatser samt eventuella kostnader med anledning av 
förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

3. Under rubriken ”Familjepedagog” efter ”Praktiskt stöd i vardagen i anpassningen till det 
svenska samhället” lägga till ”, t ex i form av fadderverksamhet”. 
 
4. Komplettera och förtydliga medborgarnas och civilsamhällets roll i programmet. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Christer de la Motte informerar om förslag till övergripande organisation för mottagande 
och integration av nyanlända och presenterar samtidigt Branislav Nikolic som är 
integrationskoordinator och ska jobba med följande: 

1. Ha ett övergripande ansvar för att samordna mottagandet och det kommunala 
samhällsstödet och samverkan mellan kommunens olika sektorer. 
 
2. Ansvara för återsökning av alla medel för både barn och vuxna och ha överblick och 
kunskap om helheten. 
 
3. Ansvara för att kommunikation/information och samarbete med myndigheter och 
organisationer utanför kommunen fungerar på ett bra sätt. 

 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP) yrkar att under rubriken ”Familjepedagog” efter ”Praktiskt stöd i 
vardagen i anpassningen till det svenska samhället” lägga till ”, t ex i form av 
fadderverksamhet”. 
 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar, att i programmet, ytterligare komplettera och belysa vikten 
av medborgarnas och civilsamhällets roll. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att de bifalles. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 29 
Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända inkl 
bilagor 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2012/293 

§ 62 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänn Bostadsförsörjningsprogrammet med redaktionella ändringar inför samrådet. 

Ärendebeskrivning 
2012 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett 
bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna 
har genomförts enligt de nya regler som började gälla 1 januari 2014. Det innebär bland 
annat att riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram mot bakgrund av en analys av den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper 
och marknadsförutsättningar. 

Bostadsförsörjningsprogrammet diskuterades vid en workshop 2 februari 2015, med 
medverkande från KSAU samt presidierna i MBN samt SN. Inför mötet hade ett utkast av 
programmet skickats ut. Mål och insatser i det förslag som nu presenteras är uppdaterat 
med utgångspunkt i diskussionen vid workshopen (Riktlinjer-avsnittet). Analysdelen har 
kompletterats med en kort beskrivning av EU-migranternas situation, men har i övrigt 
samma innehåll som i den förra versionen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 34 
Tjänsteskrivelse 2015-02-03 
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun 
Bostadsläget 
Inlägg om bostäder 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/381 

§ 63 Information, Ansökan om planbesked, 
Komministern 19 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Ärendet återkallas. 

Ärendebeskrivning 
Behandlingshemmet i Korsaröd AB önskar stycka av ca 1000 kvm från fastigheten 
Komministern 19 för att marken ska tillfalla ägaren av Komministern 26. Gällande 
tomtindelning styr dock fastighetsindelningen så att ny tomtgräns skulle begränsa 
Korsaröds parkeringsplats och komma i konflikt med nedlagd jordvärme. Ansökan gäller 
alltså planbesked för att upphäva planbestämmelser som förhindrar avstyckning enligt 
önskemålet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 37 
Tjänsteskrivelse 2015-01-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  20 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/64 

§ 64 Riktlinjer för prioritering av 
detaljplansarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Föreslagna riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete antas. 

Ärendebeskrivning 
Det finns ett behov av strategisk prioritering både när det gäller vilka planer vi ska arbeta 
med och när det gäller hur intensivt arbetet bör gå framåt. Oavsett om planering sker med 
ÖP eller DP som verktyg bör planarbetet prioriteras på ett sätt som bidrar till kommunens 
vision, strategier och långsiktiga mål. 

Det är möjligt att prioritera mellan pågående DP-uppdrag så att de viktigaste ärendena får 
en så snabb beredning som möjligt. Beredningen av andra ärenden får då anpassas till 
detta. Prioriteringen är dock bara en av flera faktorer som påverkar hur lång tid det 
enskilda DP-projektet tar från uppdrag till antagande. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 38 
Tjänsteskrivelse 2015-01-24 
Riktlinjer för prioritering av DP-arbete 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2001/106 

§ 65 Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan 
Engströmska huset 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Planuppdraget avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2001-05-02 om planuppdrag för kvarteret Anders, med 
inriktning kultur och bostäder. 2004 revs Engströmska huset eftersom det var i dåligt 
skick. Kvarteret har sedan 2004 status som Kulturkvarter med Kulturhus. Inget har hänt i 
planärendet sedan dess. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2014 lyftes frågan 
om planuppdraget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 39 
Tjänsteskrivelse 2015-01-22 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2008/109 

§ 66 Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, 
Höör Väster 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Planarbetet för Höör Väster ska fortsätta som en del av översiktsplaneringen i stället för 
som uppdrag att upprätta detaljplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 6 maj 2008 om planuppdrag för detaljplaner inom Höör 
Väster, etapp 4. Detaljplanerna skulle omfatta ett område som avgränsas av 
Kvarnbäcksområdet, väg 13, bäckravinen och Maglasätevägen, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 40 
Tjänsteskrivelse 2015-01-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2005/217 

§ 67 Detaljplan för Långstorp 1:64  och 1:84 m 
fl fastigheter, fortsätter från ärende KSF 
2000/210 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Planuppdraget avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2 maj 2001 om planuppdrag för detaljplan för 
Frostavallsområdet. Bakgrunden var en fråga om bygglov från Frostavallen Camp AB. En 
planutredning presenterades i slutet av 2002 men följdes inte upp genom politiska beslut. 

7 maj 2003 beslutade kommunstyrelsen om uppdrag att ta fram program för framtagande 
av fördjupad översiktsplan för Frostavallsområdet. 

2005 presenterades ett förslag till detaljplan för området. Kommunstyrelsen beslutade 30 
november 2005 att återremittera ärendet och inte godkänna förslaget för samråd. 

Under 2010 har ett strukturförslag för området tagits fram, men inte varit föremål för 
politiska beslut. 

Detaljplan för Vinterarena vann laga kraft i februari 2014. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 41 
Tjänsteskrivelse 2015-01-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2001/268 

§ 68 Centrumplan för Höörs tätort, 
Fördjupning av översiktsplanen, Höörs 
centrum, Parallella uppdrag för Nya Torg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Planuppdraget avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 6 februari 2002 om uppdrag att ta fram fördjupning av 
översiktsplanen för centrum. 

Uppdraget bekräftades och behovet underströks i samband med fråga om detaljplan för 
kvarteret Hörnan, oktober 2005. Ett väl genomarbetat arbetsmaterial fanns till hands men 
fördes inte till politiskt beslut. I stället lades fokus i centrumdiskussionen på frågan om ny 
gestaltning av Nya torg. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 42 
Tjänsteskrivelse 2015-01-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/201 

§ 69 Ändring av detaljplan för Ekeliden 1 och 
del av Höör 51:1 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Planuppdrag för ändring av detaljplanen lämnas inte. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutade 18 juni 2013 att begära ändring av 
detaljplanen för Ekeliden 1-3 beträffande tillåten byggrätt på takvåningen. Syftet var att 
möjliggöra inglasat uterum till varje taklägenhet samt att reglera utformning av balkonger. 
Bakgrunden var att bostadsrättsföreningen begärt bygglov för inglasning, men att detta 
inte var möjligt att bevilja med hänsyn till gällande planbestämmelser. 

KSAU beslutade 3 oktober 2013 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet 
fanns på dagordningen för kommunstyrelsens sammanträde 17 oktober 2013 men togs 
inte upp för beslut. I stället skickades ärendet tillbaka till MBN för handläggning. 

MBN beslutade 11 februari 2014 att nämnden inte står som beställare av planändringen 
eftersom det är den sökande och inte MBN som har intresse i frågan om att området ska 
få utökad byggrätt. Frågan om vem som ska bekosta planarbetet är en del av 
resonemanget. Detta beslut har meddelats bostadsrättsföreningen. 

Bygglovarkitekten har haft en fortsatt dialog med bostadsrättsföreningen om 
förutsättningarna i ärendet men nämnden har inte fattat något beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 43 
Tjänsteskrivelse 2015-01-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/371 

§ 70 Ändring av lokala föreskrifter avseende 
anmälningsplikt för luftvärmepumpar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Anmälningsplikten för luftvärmepumpar tas bort genom att § 10 i ”LOKALA 
FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS 
KOMMUN”, antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, § 23, stryks. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut från 2014-11-18 § 134 ändring av lokala 
föreskrifter avseende anmälningsplikt för luftvärmepumpar. 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 45 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-18 § 134 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2008-01-31 § 7 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, (KF 
2008-03-26 § 23) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/111 

§ 71 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), 
rökfria miljöer, i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förslag till förändringar i reglementen för respektive nämnd antas. 

Ärendebeskrivning 
Efter tillsyn från Länsstyrelsen har riktats kritik mot kommunen med anledning av att det 
saknas en strukturerad och dokumenterad tillsyn över rökfria miljöer. Det framgår inte 
heller vilken nämnd som ansvarar för tillsynen av de rökfria miljöerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 140612, 

- att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån sina 
nuvarande reglementen göra nödvända förändringar i sina respektive 
delegationsordningar, 

- att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta 
policydokument och tillsynsplaner utifrån respektive nämnds ansvar och ansvarsområden, 

- att skrivelsen från socialchef Monica Dahl och miljö- och byggmyndighetschef Rolf 
Englesson överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne som kommunens kommentarer och 
förslag till åtgärder för att komma till rätta med de problem Länsstyrelsen anger sitt 
tillsynsbeslut. 

Sektorchefer har beslutat att föreslå sina respektive nämnder att tillsyn enligt tobakslagen 
bör hanteras av samma nämnd så att kommunens tillsyn över detaljhandels och 
restaurangernas försäljning av tobak kan samordnas. Förslaget är att den nämnd som har 
bäst förutsättningar att bedriva en god tillsyn är miljö- och byggnadsnämnden. Som ett led 
i att förenkla för näringsverksamheterna i Höörs kommun föreslås att även tillsynen av 
receptfria läkemedel hos detaljhandeln tillsynas vid samma tillfälle. Nämnderna föreslås 
att göra en framställan att fullmäktiga gör nödvändiga förändringar i respektive nämnds 
reglementen. Först därefter kan respektive nämnd utarbeta policydokument och 
tillsynsplaner. 

Förslaget innebär att följande lagstiftningar tas bort från socialnämndens reglemente: 
- tobakslagen 

- lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Denna lag har ersatts av Lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel, samt att 

- tillsynen enligt ovanstående lagar istället överflyttas till miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 46 
Protokoll från socialnämnden 2015-01-27 § 19 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden § 
Förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 20150127 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-12 § 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/70 

§ 72 Socialnämndens reglemente 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Reglemente för socialnämnden antas i enlighet med förslaget att gälla fr o m 2015-03-25. 

Ärendebeskrivning 
Förslag har lagts fram om att utreda behov av förändringar av socialnämndens 
reglemente. Förslag på nu lydelse föreligger. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 48 
Protokoll från socialnämnden 2015-01-27 § 20 
Förslag/utkast till reglemente för socialnämnden i Höörs kommun 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/86 

§ 73 Val av förtroendevald ”Region 
Skåne/Färdtjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Till ledamot vid de politiska samråden enligt punkt 4.2.1 i överenskommelsen utses Linda 
Andersson (S). 

Till ersättare vid de politiska samråden enligt punkt 4.2.1 i överenskommelsen utses Lars-
Olof Andersson (C ). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 43 att förtroendevald som ska representera 
kommunen vid de politiska samråden enligt punkt 4.2.1 i överenskommelsen ska utses. 
Tidigare representant har varit Ellinor Dahlgren (S). 

Göran Axberg, servicechef skriver, ”I avtalet om fortsatt finansiering av Färdtjänst från 
2015 finns skrivningar om hur kommunen skall kunna vara delaktig i Skånetrafikens 
ansvar för Färdtjänst. Ett politikerråd skall finnas som träffas två ggr per år, 2015-03-13 
samt 2015-10-13. Till detta politikerråd skall kommunen utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare (endast en ledamot närvarar vid mötet av utrymmesskäl och Höörs kommun 
bekostar sin egen politikermedverkan).” 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 49 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-18 § 43 
Överenskommelse daterad 2014-08-15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/103 

§ 74 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
arbetssätt och utbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger den lämnade informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Stefan Lissmark informerar om att fördela och sprida intresseområden inom 
kommunstyrelsens arbetsutskott i syfte att ledamöterna ska komma att känna mer 
delaktighet i arbetet inom specifika områden samt att kommunen då också kommer att 
vara mer representerad och synas på olika konferenser och kurser. Exempel på 
intresseområden kan vara miljö, näringsliv eller turism. Återrapportering sker till 
kommunstyrelsens ordförande och arbetsutskottet efter varje tillfälle. 

Kommunstyrelsens arbetsgrupp kommer att diskutera och formera gruppen vid 
kommande sammanträde den 25 mars. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/379 

§ 75 Yttrande över Revisionsrapport 
”Granskning av lönehanteringen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom personalchefens yttrande över Revisionsrapport 
”Granskning av lönehanteringen” och översänder svaret till revisorerna. 

2- Revisionsrapporten och personalchefens svar anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att granska frågor inom 
lönehanteringen. Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: 
 
Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende hanteringen av flextid, 
timarvodering och arvodering av förtroendevalda tillfredsställande och ändamålenlig? 

Personalchef Camilla Lindhe och kommundirektör Michael Andersson har upprättat ett 
förslag till yttrande i anledning av synpunkterna i revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över ”Granskning av lönehantering” från personalchef Camilla Lindhe, 2015-02-
26 
Revisionsrapport , PwC 
Missiv, 2014-12-03 från Höörs kommuns revisorer 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/75 

§ 76 Utseende av arbetsgrupp för översyn av 
reglemente för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Till ledamot respektive ersättare i arbetsgruppen väljs från Moderaterna, Björn 
Andreasson och Johan Svahnberg, från Centerpartiet Hanna Ershytt och Lars-Olof 
Andersson, från Kristdemokraterna Erik Mårtensson och Kaiza Nilsson, från 
Sverigedemokraterna Rolf Streijffert och Stefan Liljenberg, från Folkpartiet Marianne 
Lundgren och Mikael Sparrhult, från Miljöpartiet Fredrik Hanell och Kenneth Kallin och 
från Socialdemokraterna Maria Boström-Lambrén och Anders Magnhagen. Vänsterpartiet 
återkommer med förslag på namn. 

2. Sammankallande för gruppen är Maria Boström-Lambrén (S) 

3. Översyn av arvodesreglementet ska göras av arbetsgruppen i enlighet med Björn 
Andreassons (M) dokument ”Uppdragets omfattning till arvodesreglementesgruppen - 
utkast” samt att en återredovisning ska ske till februari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 § 70 att anta ersättningsregler m m för 
förtroendevalda att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunstyrelsen beslutade 
2015-01-12 § 32 att 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. 

Beslutsunderlag 
Uppdragets omfattning till arvodesreglementsgruppen - utkast. Björn Andreasson (M) 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 53 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-12 § 32 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-01-28 § 9d. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-10-29 § 70 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-21 § 15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  34 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/101 

§ 77 Ansökan från kultur- och fritidsnämnden 
om medel till iordningställande av 
vandringsleder 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden maximalt 30 000 kronor, under 
förutsättning att det saknas i nämndens budget, för iordningställande av vandringsleder 
2015. 

2. Eventuella medel för kommunstyrelsen del, tas ur 2300 Turistverksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Eurorando 2016 är en stor internationell vandringsfestival som äger rum i Skåne. Kultur- 
och fritidsnämnden måste därför se över de vandringsleder som kommer att tas i anspråk 
för evenemanget. Medel för detta har sökts från arbetsförmedlingen och blivit beviljade 
som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, förutom 30 000 kronor. Av den anledningen 
ansöker kultur- och fritidsnämnden om 30 000 kronor för att kunna iordningsställa, skylta 
och markera upp vandringsleder på Skåneleden. 

Överläggning 
Fredrik Hanell (MP), Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M), Erik Mårtensson (KD) och 
Camilla Källström (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 58 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  35 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/104 

§ 78 Intresseförfrågan för deltagande i 
projektet ”Fossilbränslefria kommuner i 
Skåne och Blekinge” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ansökan om att delta i projektet ska göras och skickas senast 19 mars 2015. 

2. Finansiering av projektet 2015 tas ur kommunstyrelsens oförutsedda. 

3. Fortsatt finansiering av projektet beslutas i budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 
Klimatsamverkan Skåne och Klimatsamverkan Blekinge ämnar att tillsammans med ett 
antal kommuner i Skåne och Blekinge, genomföra ett projekt som syftar till att uppnå 
minskad användning av fossila bränslen inom den egna verksamheten. Klimatsamverkan 
Skåne är en samverkansplattform som består av Kommunförbundet Skåne, Region 
Skåne och Länsstyrelsen Skåne medan Klimatsamverkan Blekinge består av Region 
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Energikontoret Sydost. 

Delfinansiering för projektet kommer att sökas från det regionala 
strukturfondsprogrammet för Skåne och Blekinge, insatsområdet Hållbar tillväxt - 
koldioxidsnål ekonomi. Strukturfondsprogrammet finansierar 50 % av projektet vid 
beviljad ansökan, och deltagande kommuner ansvarar för sin finansiering av resterande 
50 %, till exempel genom egen arbetstid. Projektets planerade startdatum är 2015-08-15 
och pågår till 2018-08-14. 

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP), Camilla Källström (M), Susanne Asserfors 
(S), Erik Mårtensson (KD) och Anna Palm (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 59 
Intresseförfrågan för deltagande i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne och 
Blekinge” 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  36 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/55 

§ 79 Val av Höörsambassadör för år 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen utser eleverna och lärarna på Young Masters Program, YMP som 
Höörsambassadör för år 2014. 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Utmärkelsen ska gå till en person, ett företag eller en förening som genom sin 
verksamhet, i sitt arbete, sitt sätt att agera och synas, har visat sig vara en god 
ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt den positiva bilden av vår 
kommun. 

Följande förslag har inkommit till årets Höörsambassadör: 

1.Tjörnarpsbuss 
2.Jan Malmström, Höörs Tryckeri 
3. Cecilia Timner, Nyrups Osteria 
4. Camp Nyrup 
5. Åke Hjerpe 
6. Höör Jazzklubb 
7. Malin Påhlsson 
8. Katharina Lindoff 
9. Fyra skolungdomar, Ringsjöskolan 
10. H65 Damlag 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Wollin, Utvecklingschef 2015-02-06 
Utmärkelse Årets Höörsambassadör 2014 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  37 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/56 

§ 80 Anmälningar 2015 (för politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 
2.Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten 
Väntinge 1:1, fornlämning nr 195, nr 261 och nr 568, Höörs socken, Höörs kommun 
3. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Äskeröd 1:24, fornlämning nr 169, Norra Rörums 
socken, Höörs kommun. 
4. Länsstyrelsen Skåne, tillsyn över kommunens beslut att anta ändring av detaljplan för 
Näktergalen 3-6, Höörs kommun. 
5. Länsstyrelsen Skåne, beslut om arkeologisk förundersökningen i form av 
schaktövervakning inför diverse markarbeten vid Väntinge gård inom fastigheten Väntinge 
1:1, fornlämning Höör 195:1, Höörs kommun 
6. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
förläggning av högspännningskabel mellan Hjällaryd, Toftaryd, Hädensjö och Stavaröd, 
Höörs kommun 
7. Trafikverket, beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt 
till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet 2015 i Skåne län. 
8. Trafikverket, fastställelse av arbetsplan för väg 13/1323 Cirkulationsplats, Höörs 
kommun, Skåne län. 
9. Växelproblem i Tjörnarp KSF 2015/79 
10. Tack för uppvaktning från Roland Palmqvist 
11. Mittskåne Vatten, redovisning av pågående utbyggnad av vatten och spillvatten i 
Höörs kommun t o m januari 2015. KSF 2015/10211. 
12. Rapport från konferensen ”Vem tigger på våra gator och vad gör vi”? i Linköping 4 
februari 2015. Minnesanteckningar från Stefan Lissmark. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  38 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/107 

§ 81 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegationsbeslut fattade av Stf räddningschef Joakim Ilmrud, 2014-12-18 - 2015-02-
16 KSF 2015/91 
2. Delegationsbeslut fattade av Tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2015-01-08 - 2015-02-
13 KSF 2015/91 
3. Ekonomikontorets delegationsbeslut fattade av ekonomichef Lars-Johan Rosvall 2014-
12-10 - 2015-02-16 KSF 2015/53 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  39 (39) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/112 

§ 82 Val av stämmoombud till bolagsstämma 
för Höörs Fastighets AB, samt direktiv för 
representant 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Michael Andersson utses till stämmoombud att företräda kommunen på bolagsstämman 
för Höörs Fastighets AB. Stämmoombudet har att rösta för ändring av bolagsordning och 
antecknandet av val av styrelseledamöter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 
januari och februari 2015. 

 

Ärendebeskrivning 
Extra stämma ska hållas för Höörs fastighetsbolag för att hantera ny bolagsordning och 
antecknande av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter. 

Kommunstyrelsen har att utse ett stämmoombud som företräder kommunen på stämman, 
samt direktiv för representant. Det har tidigare år varit kommundirektören. 

 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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