
 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-04-13  1 (46) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Plats och tid Höörsalen 
 Måndagen den 13 april 2015 kl 10:00 – 12.00, 13.15 – 16.30 
  
Beslutande Stefan Lissmark (S) 

Anna Palm (M), §§ 83 – 89, 91 – 104, 106 - 113 
Fredrik Hanell (MP) 
Susanne Asserfors (S), §§ 83 - 106 
Annagreta Reinholdz (S) 
Maria Truedsson (MP), §§ 83 – 94, 98 
Christer Olsson (M) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Erik Mårtensson (KD) 
Mikael Sparrhult (FP) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
Helena Ohlson (SD) tjänstgör för Anders Westergren (SD) 
Johan Svahnberg (M) tjänstgör för Anna Palm (M) §§ 90 och 105 
Anders Magnhagen (S) tjänstgör för Susanne Asserfors (S) 
§§ 107 – 113 
Kenneth Kallin (MP) tjänstgör för Maria Truedsson (MP) 
§§ 95 – 97, 99 - 113 

  

  
Utses att justera Annagreta Reinholdz, Helena Ohlson Paragrafer 83 - 113 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2015-04-15 kl 16.00 
  
Sekreterare  
 Karin Björner 
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
 Annagreta Reinholdz Helena Ohlson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2015-04-13 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-04-16 Datum då anslaget tas ned 2015-05-08 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
  
 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-04-13  2 (46) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Övriga Björn Andreasson (M) §§ 83 – 94, 98 
Anders Magnhagen (S), §§ 83 - 103 
Maria Boström-Lambrén (S) 
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§ 83 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ledamöter, förutom Anders Westergren (SD) är närvarande. För Anders Westergren (SD) 
tjänstgör Helena Ohlson (SD). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Annagreta Reinholdz (S) och Helena Ohlson (SD) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, onsdagen den 15 april 
2015 kl 16.00 

3. Föredragningslistan godkänns med följande ändring: I protokollet från 
kommunstyrelsen den 9 mars 2015 paragraf 63 ”Information, Ansökan om planbesked 
Komministern 19” gjordes ett skrivfel. Rätt ska vara ”Kommunstyrelsen noterar att 
sökande har dragit tillbaka ansökan. I § 112 Anmälningar har tillkommit ”Protokoll från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/105 

§ 85 Årsredovisning 2014 samt fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning år 2014 för Höörs kommun godkänns. 

2. Under förutsättning att de förtroendevalda revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelse och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa 
organ. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger årsredovisning 2014 samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de förtroendevalda. 

Ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna som varit redovisningsskyldiga under 
verksamhetsåret 2014 erinras om att de, enligt 5 kap. 20a § kommunallagen (1991:900), 
inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 62 
Årsredovisning för Höörs kommun 2014. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/111 

§ 86 Kompletteringsbudget 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Överför totalt 9 687 000 kronor i kompletteringsbudget 2015 för investeringar. 

Ärendebeskrivning 
Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat kan ge 
ett begränsat utrymme för anslagsöverflyttningar i kompletteringsbudgeten för 
driftsbudgeten. I och med det positiva resultatet för år 2014 finns inget ackumulerat 
balanserat underskott att återställa. 

Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2015. 

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 514 359 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, bilaga 1. 

Nämndernas analyser av investeringsanslagen bilägges i särkskild handling, bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 63 
Kompletteringsbudget 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-04-13  9 (46) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/119 

§ 87 Uppföljning av den interna kontrollen för 
kommunstyrelsen 2014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna ”Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014”. 

2. Anmäla ”Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014” till 
kommunfullmäktige. 

3. Uppdra åt ekonomikontoret att göra en översyn av antalet mottagningsattestanter med 
målsättningen att kraftigt reducera antalet och lämna en redovisning senast 2015-10-31. 

4. Uppdra åt ekonomikontoret att förtydliga reglerna kring representation och arbeta upp 
rutiner för hur representation ska redovisas. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har följt upp den interna kontrollen och överlämnar en redovisning av 
uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 64 
Intern Kontroll Redovisningskontroll 2014 
 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/59 

§ 88 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Föreliggande förslag till riktlinjer för direktupphandling antas. 

Ärendebeskrivning 
Med direktupphandling menas en upphandling utan krav på att anbuden ska ha en viss 
form. Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns 
synnerliga skäl. 

Den 1 juli 2014 höjdes beloppsgränserna för direktupphandling (SFS 2014:474 Lag om 
ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling). Motsvarande förändring gjordes 
för övriga upphandlingslagar: lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

I samband med detta ställdes krav på kommunerna att ta fram riktlinjer för hur 
direktupphandling får göras. Detta dokument ska vara vägledande vid all 
direktupphandling i kommunen, och anställda som köper in varor förväntas ha en god 
kännedom om riktlinjerna. Ekonomikontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ändringar i policyn och föreslår därför att 
dessa tas upp på ett extra möte med kommunstyrelsens ordinarie ledamöter onsdagen 
den 6 maj kl 08.00 – 13.00. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 65 
Tjänsteskrivelse Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, 2015-02-12 
Förslag till Riktlinjer för direktupphandling 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/123 

§ 89 Uträkning av utdelningsbart kapital av 
stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att välja alt 2 som innebär att man räknar ut summan efter redovisat resultat och hänsyn 
tas då till finansiella förändringar. 

Ärendebeskrivning 
Det finns två sätt att räkna ut utdelningsbart kapital. Information hämtad från boken 
Stiftelser och mailkontakt med godkänd revisor på Pwc. 

Alt 1 är att man räknar ut summan efter rörelseresultatet - intäkt (utdelning och ränta) 
minus rörliga kostnader. 

Alt 2 är att man räknar ut summan efter redovisat resultat - då tar man även hänsyn till 
finansiella förändringar. 

Om stadgarna föreskriver något av alternativen gäller det. I våra stiftelser finns det inga 
sådana önskemål. Därför är det upp till förvaltaren att avgöra. 

Tidigare år har man använt sig av alt 1. 

Ekonomikontoret föreslår att använda sig av alt 2. Anledning till detta är att redovisat 
resultatet för 2014 är positivt medan det är negativt eller litet efter rörelseresultat. Utan 
förändring blir konsekvensen att utdelning för 2015 blir obetydlig. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 66 
Tjänsteskrivelse från Kerstin Carlsson, ekonomikontoret 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/145 

§ 90 Förlustgaranti Ringsjöns vattenråd 
I ärendet anmäls jäv av Anna Palm (M) och ersätts av Johan Svahnberg (M). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen går in som garant för Ringsjöns Vattenråd ideell förening,  
maximalt 300 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Lars-Johan Rosvall, ekonomichef framför i skrivelse att eftersom Ringsjöns Vattenråd 
ideell förening (orgnr 802473-9172) har gått med underskott under räkenskapsår: 
130801–141231 har det egna kapitalet blivit negativt. För att undvika likvidation önskar 
föreningen att Höörs kommun går in som garant för föreningen. 

Sedan får de som är med i föreningen se till att det finns ett eget kapital med någon form 
av insats eller tillskott under året, så det i vart fall är positivt eget kapital 2015-12-31. 

Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran. 

Överläggning 
Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall med ändringen att beslutet ska vara ”Kommunstyrelsen 
går in som garant för Ringsjöns Vattenråd ideell förening, maximalt 300 000 kronor. 

Fredrik Hanell (M) och Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till Erik Mårtenssons (KD) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) lägger fram Erik Mårtenssons (KD) förslag till beslut och 
finner att kommun-styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 67 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars-Johan Rosvall 2015-03-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/129 

§ 91 Äskande av pengar till fördjupade 
undersökningar av blyförekomsten i 
Höörs kommun (Miljö- och 
byggnadsnämnden) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna äskandet om 100 000 kronor och finansiering ska ske via kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda händelser. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ansöker om 100 000 kronor från kommunstyrelsen till 
fördjupade undersökningar av blyförekomsten i Höörs kommun. Delar av motiveringen 
framförs av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, daterad 2015-03-02: 

”Som bekant sedan tidigare har ett flertal fastigheter i Höörs kommun höga halter av bl.a. 
bly i sina privata vattentäkter. Miljö- och byggmyndigheten planerar nu att tillsammans 
med bl.a. SGU (Sveriges geologiska undersökningar) och region Skåne att förbättre 
kunskapsunderlaget i syfte att ta reda på om det finns flera områden i vilka kommunen 
bör fördjupa kunskapen om blyinnehållet i vattentäkterna. 

Detta arbete kommer att kosta en del pengar till analyser, inmätningar, personal samt 
eventuell hyra av utrustning. Exakta summor är i dagsläget svårt att beräkna, men en 
uppskattning är att det rör sig om 100 000 kr. Denna beräkning gäller för analysfasen. 
Eventuellt kommer MBN att äska mer pengar i senare fas när undersökningsresultaten är 
färdiga.” 

Överläggning 
Stefan Liljenberg (SD) och Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Christer Olsson (M), Fredrik Hanell (M) och Anna Palm (M) yrkar bifall till förslaget och att 
ändra i beslutsformuleringen till ”Godkänna”. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 68 
Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef 2015-03-13 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-03 § 30 
Tjänsteskrivelse från Rolf Englesson, miljö- och byggmyndighetschef 2015-03-10 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/355 

§ 92 Prognosrapport 2015, del 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Februari månads prognos 2015 anmäls till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden kompletterar sina förslag till besparingsåtgärder med tidplan för när de 
konkreta åtgärderna kommer att vara klara samt vilken effekt detta kommer att ge i 
besparingar. 

3. Barn- och utbildningsnämnden framlägger ett konkret skriftligt förslag för att inte 
överskrida tilldelade budgetramar samt vilken effekt detta kommer att ge i besparingar 

och att detta är kommunstyrelsen tillhanda senast med april månads prognos. 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar 
”Februari månads prognos 2015”. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 69 
Februari månads prognos 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/136 

§ 93 Innovationsprojekt inom sociala sektorn, 
äldrevård 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Fullfölj innovationsprojekt inom äldreomsorgen i enlighet med bilagt förslag till 
genomförande. 

2. 2015 års insatser finansieras genom disposition ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel med högst 500 000 kronor. 

3. 2016 års projektkostnader hänskjuts till årets budgetprocess. 

4. Uppdra åt Innovationsprojektet inom sociala sektorn att komplettera handlingarna med 
en sammanställd kostnadsanalys av projektet. 

Ärendebeskrivning 
Michael Andersson och socialchef Monica Dahl informerade på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2015-03-25 om Innovationsprojekt inom sociala sektorn, äldrevård som fått 
avslag på ansökan till Vinnova. Eftersom behovet av att fortsätta ändå är så pass stort 
och projektet upplevs som positivt och skapat förväntningar bland medarbetare inom 
äldreomsorgen föreslås att projektet fullföljs. 

Överläggning 
Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg att komplettera med en 
kostnadsanalys inför budgetprocessen 2016. 

Fredrik Hanell (MP), Lars-Olof Andersson (C) och Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till 
förslaget och ställer sig bakom Susanne Asserfors (S) tilläggsyrkande. 

Christer Olsson (M), Anna Palm (M) och Annagreta Reinholdz (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) lägger fram Susanne Asserfors (S) med fleras förslag till 
beslut och finner att kommun-styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 70 
Medarbetardriven innovation i äldreomsorgen i Höörs kommun - innovationssatsning i tre 
delar som planeras genomföras 2015 - 2016. 
Vinnova, beslutsmeddelande 2014-12-04 
Ansökan till Vinnova, 2014-01-14 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/382 

§ 94 Förslag till yttrande på förslag på 
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram med 
tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningar, samt 
miljökvalitetsnormer inför nästa 
förvaltningscykel i Södra Östersjöns och 
Västerhavets vattendistrikt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Håkan Bergknuts yttrande med följande tillägg, ”Intresseorganisationer ska 
beredas plats och vara med i processen”, som sitt eget och översänder det till 
Havsvattenmyndigheten Göteborg. 

Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att 
uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till 
myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god 
miljöstatus. 

Samrådshandlingarna har remitterats till Håkan Bergknut, Enhetschef, Vattenenheten, 
miljö- och byggmyndigheten för yttrande. 

Överläggning 
Anna Palm (M) lämnar följande tilläggsyrkande att ”Intresseorganisationer ska beredas 
plats och vara med i processen.” 
Fredrik Hanell (MP), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg 
(SD) och Mikael Sparrhult (FP) yrkar bifall till förslaget och Anna Palms (M) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) lägger fram Anna Palms (M) med fleras tilläggsyrkande 
till beslutet och finner att kommun-styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 72 
Yttrande från Håkan Bergknut 2015-03-04 
Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, 2014-11-06 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/316 

§ 95 Viljeyttring för hantering av Höörs 
kommuns slam 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunen ska fortsätta arbeta proaktivt med information och kontroll av slamkällorna i 
enlighet med Mittskåne Vattens yttrande daterat 2014-11-11. 

2. Provbränning av slam ska genomföras i enlighet med miljö- och byggmyndighetens 
redovisning under 2015 och att återkoppling ska ske under 2016. 

3. VA-GIS-nämnden ska återkomma med en rapport från Nordöstra Skånes projekt 
senast november 2015. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har ett ansvar ur hälso- och miljösynpunkt att verka för att 
kommunens slam tas om hand på ett sätt som inte kan orsaka hälso-och miljöproblem. Vi 
ser faror i fortsatt slamspridning på åkermark. Inga ovidkommande hälso- och miljöfarliga 
ämnen skall få hamna i livsmedelsproduktionen. 

För att undvika skador på hälsa- och miljö anser Miljö- och byggnadsnämnden att följande 
viljeyttring angående det slam som generas inom kommunen skall innebära att: 

1. slammet inte ska få spridas på åkermark inom kommunen eller i andra kommuner och 
därför får inte slammet överlåtas till entreprenör som avser att sprida slammet på 
åkermark 

2 slamspridningen måste förbjudas för att: 
• skydda åkermarken från att förorenas och för att kunna producera säkra livs-medel i ett 
ångsiktigt perspektiv (1000-årsperspektiv) 
• förhindra att tungmetaller, kemikalier, nanopartiklar och läkemedelrester hamnar i våra 
livsmedel 

3. slammet måste tas om hand på ett miljömässigt acceptabelt sätt genom att hitta andra 
lösningar för att bli kvitt avfallet samt att 

4. det måste förberedas för nya miljövänliga metoder för fosforåtervinning 

Det är inte självklart att det är tillåtet att sprida slam på åkermark bara för att det håller sig 
inom lagstadgade gränsvärden enligt SNFS 1994:2. Försiktighetsprincipen, 2 kap. 3 § 
miljöbalken (1998:808), innebär att slam ska hanteras med största varsamhet så att 
osäkerheten inte ska gå ut över människor och miljö. 

Miljö- och byggmyndigheten har undersökt möjligheten att provbränna en del av slammet i 
SYSAV:S anläggning. 

VA/GIS-nämnden föreslår 2014-11-25 § 133 att låta Mittskåne Vattens yttrande utgöra 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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nämndens och överlämna det till kommunstyrelsen i Höör. 

Föreligger Mittskåne Vattens yttrande, se bilaga § 84, Datum: 2014-11-11 

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C) lämnar följande tilläggsyrkanden: 

Provbränning av slam ska genomföras i enlighet med miljö- och byggmyndighetens 
redovisning under 2015 och att återkoppling ska ske under 2016 samt att VA-GIS-
nämnden ska återkomma med en rapport från Nordöstra Skånes projekt senast november 
2015. 

Kenneth Kallin (MP), Stefan Liljenberg (SD), Anna Palm (M), Christer Olsson (M), Fredrik 
Hanell (MP), Erik Mårtensson (KD) och Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till Lars-Olof 
Anderssons (C) tilläggsyrkanden. 

Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark (S) ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars-Olof Anderssons (C) med fleras 
tilläggsyrkanden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 84 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 133 
Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden beslut 2014-09-23 § 105 
Skrivelse ”Hantering av kommunens slam”, 2014-09-09 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/373 

§ 96 Begäran om planbesked för Bävern 37 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Negativt planbesked lämnas. 

2. Uppdra åt kommunarkitekten att kontakta föreningen i samband med arbetet med 
detaljplaneuppdrag för Västra Stationsområdet. 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan berör fastigheten Bävern 37. Fastigheten ägs av Bäverns samfällighetsförening 
och är anlagd som en gemensam parkering. Samfällighetsföreningen önskar nu uppföra 
carportar och förråd på fastigheten och ansöker om planändring som möjliggör detta.  

Beslutsmotivering 
Utvecklingen av kv Bävern och Räven är av strategisk betydelse för Höörs kommun. 
Kommunen har översiktligt studerat möjligheterna i Utvecklingsplan för Västra 
Stationsområdet, del av översiktsplan för Höörs kommun (samrådsförslag). Kommunen 
har viljan att i en eller annan form tillgodose föreningens önskemål, men ser risken att 
planläggning av carportar och förråd på fastigheten Bävern 37 skulle låsa utvecklingen av 
området och begränsa alternativen i den fortsatta planeringen. Mot nuvarande 
förutsättningar ser kommunen därför inte möjlighet att lämna positivt planbesked. En ny 
bedömning kan ske i samband med kommunens närmare planering av Västra 
stationsområdet.  

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till att lämna negativt planbesked och att uppdra åt 
kommunarkitekten att kontakta föreningen i samband med arbetet med detaljplan för 
Västra stationsområdet. 
 
Annagreta Reinholdz (S) och Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag. 
 
Christer Olsson (M) och Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till Lars-Olof Anderssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar att lämna positivt planbesked. 

Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars-Olof Anderssons (C) tilläggsyrkande. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande i Bäverns samfällighetsförening Göran Björklund, 2015-04-10 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 73 
Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 2015-02-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/108 

§ 97 Ändring av kommunstyrelsens 
reglemente avseende fysisk planering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande komplettering i 
kommunstyrelsens reglemente, 8 §: 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 

1. Planbesked och planuppdrag för detaljplaner. 

2. Antagande av detaljplaner som är framtagna med standardförfarande eller enkelt 
förfarande. 

Ärendebeskrivning 
Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun (rev 130130) anger att 
kommunstyrelsen har hand om planering, planläggning och utvecklingsfrågor. Av beslut i 
kommunfullmäktige 19 december 2001 framgår att kommunstyrelsen är uppdragsgivare i 
planprocessen och att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att anta 
detaljplaner vid enkelt planförfarande. 

Sedan maj 2011 gäller nya regler om planbesked i plan- och bygglagen (PBL). Det finns 
därför skäl att tydliggöra kommunstyrelsens roll vid beslut om planbesked och att föra in 
delegationen i reglementet. 

PBLs bestämmelser om planförfarande förändrades vid årsskiftet så att det inte längre 
finns något som heter enkelt planförfarande (gäller planarbeten som påbörjas efter 1 
januari). Det innebär att delegationsbeslutet när det gäller antagande av planer behöver 
ses över och reglementet anpassas till de nya reglerna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 74 
Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/96 

§ 98 Remiss angående Översiktsplan för del av 
Kirseberg (samrådsförslag) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Karin Kallioniemis yttrande antas som sitt eget och översänder det till Malmö stad. 

Ärendebeskrivning 
Malmö Stad antog 2014 en ny översiktsplan. Översiktsplan för del av Kirseberg bygger 
vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning att skapa förutsättningar för 
en mera nära, tät, grön och funktionsblandad stad innanför Yttre Ringvägen. 

Stadsbyggnadsvisionen för år 2030 innebär att området runt Östervärns station är en 
central nod för nordöstra Malmö med tusentals fler boende, besökare och verksamma. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 75 
Översiktsplan för del av Kirseberg, samrådsförslag 
Yttrande 20150302 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/278 

§ 99 Svar på motion ”om förändring av VA-
taxan” från Anette Bächi (MP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen. 

Protokollsanteckning 
Icke tjänstgörande ersättaren Magnus Welroos (V) lämnar en skriftlig 
protokollsanteckning. Bilaga § 99 

Ärendebeskrivning 
Anette Bächi (MP) föreslår i motion ”om förändring av VA-taxan” att kommunfullmäktige 
ger VA/GIS-nämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till VA-taxa som ger följande 
resultat. 
 
Ingen permanentboende i Höörs kommun ska tvingas betala mer än 155.000 kr som 
anläggningsavgift för anläggande av vatten och spillvatten. 
 
De som redan har betalat mer ska kunna få tillbaka den del som överstiger 155.000 kr. 
 
Om avbetalning ordnas i kommunens regi så bör perioden kunna utsträckas till mer än 10 
år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-02 § 178: 
 
1. Motionen ”om förändring av VA-taxan” remitteras till VA/GIS-nämnden för beredning 
och yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast 
den 12 november 2014.  
 
2. Motionen ”om förändring av VA-taxan” ska beredas tillsammans med motionen 
”Angående VA-taxan”. 

Föreligger yttrande från VA-GIS-nämnden. 

Beslutsmotivering 
Va-utbyggnaden är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv, för både Höörs kommun och 
enskilda fastighetsägare. 

Med anledning av va-lagens utformning, som inte gör det möjligt att gynna enskilda 
fastighetsägare, finns det inga rimliga möjligheter att med hjälp av skattemedel 
subventionera delar av anslutningsavgifter. Lagens utformning gör det inte heller möjligt 
att erbjuda s.k. Va-lån med längre löptid än 10 år. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Överläggning 
Fredrik Hanell (MP) yrkar att följande beslutsmotivering ska läggas till: 

Va-utbyggnaden är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv, för både Höörs kommun och 
enskilda fastighetsägare. 

Med anledning av va-lagens utformning, som inte gör det möjligt att gynna enskilda 
fastighetsägare, finns det inga rimliga möjligheter att med hjälp av skattemedel 
subventionera delar av anslutningsavgifter. Lagens utformning gör det inte heller möjligt 
att erbjuda s.k. Va-lån med längre löptid än 10 år. 

Kenneth Kallin (MP), Anna Palm (M), Christer Olsson (M), Annagreta Reinholdz (S) och 
Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag till beslutsmotivering. 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar avslag på Fredrik Hanells (MP) beslutsmotivering. 

Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark (S) ställer proposition på Fredrik Hanells (MP) förslag till 
beslutsmotivering och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse via mail från Fredrik Hanell (MP) daterad 2015-04-13 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 79 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 § 178 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 139 
Motion från Miljöpartiet 2014-09-15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/215 

§ 100 Svar på motion ”Angående VA taxan, 
Hans-Göran Larsson (FP), Jonas 
Lundgren (-), Brita Edholm (FP), Magnus 
Marvéus (-), Mikael Sparrhult (FP), 
Christina Pehrson (-) och Wojciech 
Wlosinski (-) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med motiveringen att tomtyteavgiften är kostnadsrelaterad och en större 
tomt får bidra med mer än en liten tomt. Avgiften anses täcka kostnaden för 
distributionsnätet och det krävs generellt sett längre ledningar förbi en stor tomt än en 
liten tomt. 

Reservation mot beslutet 
Mikael Sparrhult (FP) reserverar sig muntligt mot kommunstyrelsens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Hans-Göran Larsson (FP), Jonas Lundgren (-), Brita Edholm (FP), Magnus Marvéus (-), 
Mikael Sparrhult (FP), Christina Pehrson (-) och Wojciech Wlosinski (-) föreslår i motion 
”Angående VA taxan” att kommunfullmäktige ska besluta ”att nu gällande VA-taxa 
omprövas”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-09-01 § 149: 
 
Motionen ”Angående VA taxan”, remitteras till VA/GIS-nämnden för beredning och 
yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast den 
12 november 2014. 

Föreligger yttrande från VA-GIS-nämnden. 

 

Överläggning 
Mikael Sparrhult (FP) yrkar bifall till motionen. 

Christer Olsson (M), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M), Susanne Asserfors (S), Erik 
Mårtensson (KD) och Annagreta Reinholdz (S) yrkar bifall till att avslå motionen. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark (S) ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Olssons (M) med fleras yrkande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 80 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 § 149 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 138 
Motion från Folkpartiet 2014-06-14 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/310 

§ 101 Svar på motion ang va-anslutningen, 
Dan Koraeus (V) och Maria Oscarsson (V) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Utifrån VA-GIS-nämndens yttrande avslå motionen. 

Protokollsanteckning 
Icke tjänstgörande ersättaren Magnus Welroos (V) lämnar en skriftlig 
protokollsanteckning. Bilaga § 101 

Ärendebeskrivning 
Dan Koraeus (V) och Maria Oscarsson (V) föreslår i motion ”angående va-anslutningen” 
att beslutet angående finansieringen av va-anslutning rivs upp och återremitteras till 
tekniska nämnden för att återkomma med ett förslag till finansiering där 
kommunfullmäktige ges möjlighet att välja mellan hel finansiering inom va-kollektivet och 
finansiering enligt förslaget i motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-30 § 208: 
 
1. Motionen ”angående va-anslutningen” remitteras till VA/GIS-nämnden för beredning 
och yttrande med förslag till beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott snarast och senast 
den 1 december 2014.  
 
2. Motionen ”angående va-anslutningen” ska beredas tillsammans med motionerna 
”Angående VA-taxan” och ”om förändring av VA-taxan”. 

Föreligger yttrande från VA-GIS-nämnden. 

Överläggning 
Kenneth Kallin (MP) yrkar att ändra beslutsformuleringen till ”Utifrån VA-GIS-nämndens 
yttrande avslå motionen.” 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 81 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-30 § 208 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2014-11-25 § 140 
Motion om förändring av VA-taxan från Vänsterpartiet 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/72 

§ 102 Omprioritering/tidigareläggning av 
utbyggnaden av kommunalt vatten och 
avlopp i området Maglasäte/Lillasäte 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Mittskåne Vatten ska omprioritera/tidigarelägga utbyggnaden av kommunalt vatten och 
avlopp i området Maglasäte/Lillasäte på grund av de förhöjda bly- och kadmiumhalterna i 
privata dricksvattentäkter. 

 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2013 utökades de dricksvattenanalyser som kommunen erbjuder gratis till alla 
som väntar barn eller har små barn, så kallade barn-prov, till att även omfatta analys av 
metallhalter och bekämpningsmedel. De höga bly- och kadmiumhalterna i grundvattnet 
upptäcktes i december 2013 i barnprov från ett begränsat område. De fastigheter som är 
berörda ligger främst i eller nära Björkåsen och har fastighetsbeteckningen Maglasäte 
eller Lillasäte. De drabbade informerades genast och sedan dess har arbete med 
provtagning och kartläggning pågått. I utredningen har Region Skånes avdelning för 
Arbets- och miljömedicin medverkat samt kommer Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) att genomföra provtagning och undersökning av berggrunden. 

De höga bly- och kadmiumhalterna i grundvattnet beror mest troligt på den berggrund 
som finns i området. Att det skulle komma från rörledningar är osannolikt eftersom så 
pass många fastigheter är drabbade. Det finns heller ingen anledning att misstänka 
någon förorening i mark orsakad av människan. 

Miljö- och byggnadsnämnden begär att Mittskåne Vatten ska omprioritera/tidigarelägga 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området Maglasäte/Lillasäte på grund av 
de förhöjda bly- och kadmiumhalter i privata dricksvattentäkter. 

 

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C), Kenneth Kallin (MP), Christer Olsson (M), Anna Palm (M), 
Fredrik Hanell (MP), Erik Mårtensson (KD), Annagreta Reinholdz (S) och Rolf Streijffert 
(SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 83 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggmyndigheten 2015-02-16 
Protokoll från VA-GIS-nämnden 2015-01-28 § 14 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/164 

§ 103 Information om klargörande av 
kommunens ståndpunkt när det gäller VA-
utbyggnad, ev utredas, förändras. 

 
Kommunstyrelsen noterar att de beslut som tagits i frågan i VA-GIS-nämnden och i 
kommunstyrelsen kvarstår. 

Kommunstyrelsen har under vinterhalvåret informerat sig i ärendet dels genom att delta 
vid två informationsträffar dels genom flertal diskussioner inom och mellan partierna. 

MittSkåne Vatten ska justera tidplanen för utbyggnad av vatten och avlopp i ytterområden 
och att den sträcks ut till 2020. 

Camilla Källström, ordförande i VA-GIS-nämnden och Magnus Brom, VA-chef 
informerade på kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 78. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 78 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/131 

§ 104 Avsiktsförklaring, Avtal Ringbuss 2016 
- 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Avsiktsförklaring avseende Ringbuss Höör med Skånetrafiken antas. 

2. Utöka Ringbusslinjen Frostavallen/Skånes Djurpark, kvällstid. Kostnad 73 000 
kronor/år. 

3. Uppdra åt servicechef Göran Axberg att tillsammans med Skånetrafiken lämna kalkyler 
på följande alternativ: 

- Kostnad om alla får åka Ringbuss gratis 

- Kostnad om personer över 70 år får åka Ringbuss gratis 

- Kostnad om personer med barnvagn får åka Ringbuss gratis 

- Möjliget för äldre att åka med skolbussarna 

- Möjlighet för alla att åka med skolbussarna 

- Lämna kalkyl avseende busstrafik på sträckan Höör - Rolsberga 

- Lämna kalkyl avseende busstrafik på sträckan Tjörnarp - Höör  

 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun och Skånetrafiken har sedan 1991 drivit och utvecklat Ringbuss Höör. 
Nuvarande samverkansavtal upphör 2016-12-01. Avsiktsförklaringen avser att säkerställa 
parternas gemensamma intresse i ett fortsatt samarbete genom ett nytt samverkansavtal. 
Skånetrafiken skall under 2015 upphandla ny entreprenör för trafikeringen av Ringbuss 
Höör. Det nya entreprenörsavtalet ger förutsättningarna för kostnadsnivån i Höörs 
kommuns delfinansiering av Ringbuss Höör. 

 

Överläggning 
Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till förslaget med yrkande att uppdra åt servicechefen 
att ta fram kalkyl på vad det kostar att ge alla äldre möjlighet att åka med skolbussarna. 

Mikael Sparrhult (FP) yrkar bifall till förslaget med yrkande att uppdra åt servicechefen att 
ta fram kalkyl på vad det kostar att ge alla möjlighet att åka med skolbussarna och med 
Ringbussarna. 

Anna Palm (M), Erik Mårtensson (KD) och Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till hela 
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förslaget med ändringen ovan. 

Lars-Olof Andersson (C), Christer Olsson (M) och Mikael Sparrhult (FP) yrkar bifall till 
punkterna 1 – 2. 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till samtliga 3 punkter. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 82 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-26 § 9 
Avsiktsförklaring, avseende Ringbuss Höör 
_____ 
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Dnr KSF 2015/118 

§ 105 Småhustomter Sätofta 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Fastställ priset på fastigheterna Sätofta 6:89 - 91 till 430.000 kronor vardera. 

Ärendebeskrivning 
Priset på fastigheterna Sätofta 6:89 - 91 föreslås fastställas till 430.000 kronor vardera i 
syfte att harmonisera med övriga ”tätortstomter”. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 85 
Tjänsteskrivelse från Lars Frostemark 2015-03-04 
Protokoll från kommunfullmäktige 2008-08-27 § 65 
_____ 
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Dnr KSF 2015/93 

§ 106 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 
och 2:3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna överenskommelsen om att ta fram ett nyttjanderättsavtal mellan Höörs 
kommun och markägaren angående strövstigar på fastigheterna Stenskogen 2:2 och 2:3. 

 

Reservation mot beslutet 
Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Icke tjänstgörande ersättaren Magnus Welroos (V) lämnar en skriftlig 
protokollsanteckning. Bilaga § 106 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-28 att återremittera detaljplan för Stenskogen 2:2 
och 2:3 med motivering att föra en diskussion med markägaren om den framtida 
markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. 

Efter beslutet om återremittering har diskussioner förts internt om vilka möjligheter 
kommunen har för att verka för ett bevarande av områdets naturvärden och 
rekreationsmöjligheter. Exempelvis skulle ett nyttjanderättsavtal kunna tecknas mellan 
Höörs kommun och markägaren angående allmänhetens tillgång till fastigheterna. Kultur- 
och fritidsnämnden har upprättat sådana avtal med markägare i andra strövområden. I 
nyttjanderättsavtalet medger den privata markägaren att kommunen får anlägga och 
sköta utpekade stigar, vars sträckningar överenskommes gemensamt. Efter att vidare 
diskussion med markägaren har förts säger sig denne vara positivt inställd till att skriva ett 
nyttjanderättsavtal. Ingen ekonomisk ersättning utgår till markägaren vid tecknandet av ett 
nyttjanderättsavtal, men Höörs kommun kommer att belastas med utgifter i form av 
skötsel och anläggning av stigar. 

När det gäller skogsbruk sköter markägaren detta utifrån de normer och regler som gäller. 
Kommunen har ingen möjlighet att styra skogsbruket utan att vara ägare av marken. 
Enligt markägaren är skogen på fastigheterna svårskött och svårtillgänglig samt har mer 
än 50 % ädellövskog, vilket innebär att frågan om slutavverkning inte är aktuell. Området 
sköts idag med gallring. 

Vid upprättande av ett avtal är Kultur- och Fritidsnämnden i behov av ekonomiskt stöd för 
att genomföra de åtgärder som säkerställer framkomligheten i området. Annars är ärendet 
inte aktuellt i gällande budget förrän tidigast 2017. Med avtalet gör kommunen minst 
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intrång och säkerställer det rörliga friluftslivet. 

Utöver nyttjanderättsavtalet för stigar finns det alternativ för att ytterligare säkra områdets 
naturvärden: 

Påbörja en förhandling med markägare om inköp för att bevara tätortsnära natur och 
bejaka friluftslivet med kommunalt ägande. Kommunen kan även göra en muntlig 
överenskommelse där markägaren vid försäljning först erbjuder Höörs kommun att 
förvärva fastigheterna. Göra området till ett natur- eller kulturreservat, vilket också kan 
medföra en kostnad för intrångsersättning eller inlösen. Detaljplanelägga 
skogsfastigheten som naturområde, vilket kommer att medföra en kostnad för 
intrångsersättning. 

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar avslag på punkt 2 och med följande ändring i punkt 1: 
”Godkänna överenskommelsen om att ta fram ett nyttjanderättsavtal mellan Höörs 
kommun och markägaren angående strövstigar på fastigheterna Stenskogen 2:2 och 2:3.” 
 
Anna Palm (M), Erik Mårtensson (KD), Stefan Liljenberg (SD) och Mikael Sparrhult (FP) 
yrkar bifall till Lars-Olof Anderssons (C) avslag på punkt 2 och ändringsyrkandet på punkt 
1. 

Fredrik Hanell (MP), Annagreta Reinholdz (S), Kenneth Kalllin (MP) och Susanne 
Asserfors yrkar bifall till punkt 1 med Lars-Olof Anderssons (C) ändringsyrkande men att 
punkten 2 ska vara kvar.  

Beslutsordning 
Ordföranden Stefan Lissmark (S) ställer proposition på Lars-Olof Anderssons (C) yrkande 
på att avslå punkten 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med punkterna 
1 och 2 med Lars-Olof Anderssons (C) ändring i punkten 1. 

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till att behålla 
punkt 2, ”Kommundirektör Michael Andersson får i uppdrag att ta upp förhandlingar med 
fastighetsägaren för att eventuellt inleda förhandlingar om förvärv av marken.” Nej-röst för 
bifall till att ta bort punkt 2. 

Omröstning 
Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Kenneth Kallin 
(MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S). Följande röstade nej: Christer Olsson 
(M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (FP), Helena 
Ohlson (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 avslå punkt 2, ”Kommundirektör Michael Andersson får i 
uppdrag att ta upp förhandlingar med fastighetsägaren för att eventuellt inleda 
förhandlingar om förvärv av marken.” 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 86 
Överenskommelse ang Stenskogen 2:2 och 2:3, undertecknad 2015-03-13 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask, 2015-02-19 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-23 § 32 
_____ 
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Dnr KSF 2010/154 

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

Beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänn granskningsutlåtande och miljökonsekvensbeskrivning. 

2. Anta detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3. 

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. 2 grannar 
har sedan samrådet kvarstående synpunkter på detaljplanen och har besvärsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-28 att återremittera detaljplan för Stenskogen 2:2 
och 2:3 med motivering att föra en diskussion med markägaren om den framtida 
markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. Efter återremissen har diskussioner med 
markägaren förts om eventuella lösningar som kan säkra friluftslivet, samt hur skogen 
planeras skötas för att förhindra att naturvärden försvinner. Kommunen och markägaren 
kan upprätta ett nyttjanderättsavtal i syfte att säkerställa tillgängligheten till 
vandringsslingor med kommunal skötsel. Skogsbruket kan inte kommunen styra, men en 
slutavverkning är inte aktuell enligt markägaren på grund av att området består av mer än 
50 % ädellövskog och samtidigt är svårtillgängligt och svårskött. För ett säkrare och 
bestående skydd av skogsfastigheterna krävs ett kommunalt ägande, natur- eller 
kulturreservat eller planläggning som naturmark. 
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Överläggning 
Anna Palm (M), Anders Magnhagen (S), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg (SD), 
Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Annagreta Reinholdz (S) och Mikael Sparrhult 
(FP) yrkar bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 87 
Tjänsteskrivelse från Andreas Ask 2015-02-19 
Följande handlingar, se tidigare utskick till ks 2015-01-12 och KF 2015-01-28: 
Protokoll från KF 2015-01-28  
Protokoll från KS 2015-01-12 
Protokoll från KS 2014-03-13 
Protokoll från KS 2014-10-16 
Plankarta med illustrationsplan 2014-12-11 
Planbeskrivning 2014-12-11 
Granskningsutlåtande 2014-12-11 
Miljökonsekvensbeskrivning 2014-09-11 
 
_____ 
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Dnr KSF 2015/122 

§ 108 Höörs IS,  framställan om medel till 
ensamkommande flyktingbarn 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra åt integrationskoordinatorn att belysa frågan efter att ha förhört sig med 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Bo Nyman, f d ledamot i Höörs IS’ styrelse har inkommit med en anhållan att kommunen 
ställer upp med en tränarassistent för de lag som flyktingbarnen tränar med. Detta kan 
troligen lösas med någon ur den personal som redan jobbar på boendena får tillåtelse att 
assistera i fotbolls- eller friidrottsträningen på betald arbetstid. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 88 
Mail från Bo Nyman 2015-03-06 
_____ 
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Dnr KSF 2015/110 

§ 109 Valborgsfirandet 2015-2017 (Höörs 
scoutkår) och ny överenskommelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Höörs Scoutkår beviljas ett bidrag på 15 000 kronor för att genomföra årets 
valborgsfirande och finansieras ur kommunstyrelsens oförutsedda behov för 2015. 

2. Uppmana kultur- och fritidsnämnden att arbeta in punkten i sin budget för 2016 - 2017. 

3. Uppdra åt kultur- och fritidschef Freddy Friberg att kontakta ordföranden i Höörs 
Scoutkår och teckna nytt avtal. 

 

Ärendebeskrivning 
Höörs Scoutkår har till kommunstyrelsen framfört önskemål om dels omförhandling av nytt 
avtal som gick ut 2014 dels en höjning av bidraget de erhåller för sin medverkan i 
valborgsfirandet i Höör. Scouterna har hittills erhållit ett årligt bidrag om cirka 18 - 20 000 
kronor för detta. 

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen uppmanats att ta med kostnaderna 
för detta i sin budget. 

Överläggning 
AnnaGreta Reinholdz (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 § 89 
Tjänsteskrivelse från Freddy Friberg 2015-03-04 
Skrivelse från Höörs scoutkår 201503-03 
Protokoll från kommunstyrelsen 2012-09-06 § 151 
Överenskommelse Höörs Scoutkår, 2010-10-22 
_____ 
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Dnr KSF 2014/360 

§ 110 Inrättande av företagarråd, byalagsråd 
och ungdomsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

1. Företagarråd och byaråd inrättas i enlighet med lämnade förslag. 

2. Kommunen representeras av Anna Palm (M), Susanne Asserfors (S) och Lars-Olof 
Andersson (C) i byarådet. 

3. Kommunen representeras av Anna Palm (M) och Susanne Asserfors (S) i 
företagarrådet. 

4. Uppdra åt kommundirektören att återkomma med förslag till ett ungdomsråd senast 
2015-10-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-11 att uppdra åt kommundirektör 
Michael Andersson att återkomma till arbetsutskottet med förslag till inrättande av och 
arbetsformer för ett byalagsråd, ett företagarråd respektive ett ungdomsråd. 

Överläggning 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser från utvecklingschef Peter Wollin och kommundirektör Michael 
Andersson 2015-02-12 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-11 § 277 
_____ 
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Dnr KSF 2015/159 

§ 111 Ärendebalansförteckning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förteckningen över ärendebalansen och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
I samband med del- och helårsrapporteringen överlämnar kommunkansliet en 
ärendebalansförteckning som visar hur många ärenden kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen hanterat. Redovisningen görs i syfte att följa upp hur beslut som kräver 
en åtgärd verkställls. Det handlar också om att ge ledamöterna en helhetsbild över 
ärendehanteringen. 

Beslutsunderlag 
Ärendebalansförteckning med kommentarer, 2015-03-18 
_____ 
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Dnr KSF 2015/56 

§ 112 Anmälningar 2015 (för 
politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25 och 2015-03-31 
2. Pågatåg Nordost, minnesanteckningar - styrgruppen, 2015-02-27 
3. SKL, cirkulär 15:11, Övergång av verksamhet 
4. Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Långstorp 1:85, Höörs socken och 
kommun. 
5. Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Toftaröd 1:10, fornlämning nr 158, 
Norra Rörums socken, Höörs kommun. 
6. Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Toftaröd 1:14, Norra Rörums 
socken, Höörs kommun. 
7. Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Maglasäte 7:2, fornlämning nr 660 
och nr 676, Höörs socken, Höörs kommun 
8. Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Sätofta 6:8, fornlämning nr 238, 
Höörs socken, Höörs kommun 
9. Länsstyrelsen, förvaltningsavdelningen, protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. KSF 2015/132 
10. FINSAM, samordningsförbundet Mittskåne, sammanträdesprotokoll 2015-03-05. KSF 
2015/139 
11. Arbetsuppgifter för halvtidskommunalråd i Höör. KSF 2015/157-1 
12. KSFAB (Kommunassurans Syd Försäkring AB) Årsredovisning 2014. KSF 2015/160 
OBS! Delas ut på sammanträdet. 

_____ 
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Dnr KSF 2015/107 

§ 113 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegationsbeslut fattade av Stf räddningschef Joakim Ilmrud, 2015-03-04 - 2015-03-
24 KSF 2015/92 
2. Delegationsbeslut fattade av Tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2015-02-24 - 2015-03-
18 KSF 2015/91 

_____ 
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