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§ 142 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande förutom Mikael Sparrhult (FP) som ersätts av Björn 
Andreasson (M). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Susanne Asserfors (S) och Christer Ohlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, torsdag den 11 juni kl. 
14:00. 

3. Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkterna 30 ”Förtida utträde ur 
hyresavtal, Norra Rörum 8:40” och 33 ”Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Helena 
Ohlson (SD)” utgår. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 144 Informationsärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Integrationskoordinator Branislav Nikolic ger en kort presentation av sig själv och 
kommunens integrationsarbete. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/214 

§ 145 Förslag till inriktningsmål för 
mandatperioden 2014 - 2018 med 
budgetåren 2016 - 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Höörs kommuns vision för 2025 med sin förklarande text ligger fast. 

2. För mandatperioden 2014-2018 med budgetåret 2016-2019 godkänns föreslagna 
inriktningsmål med tillhörande motiv och uppföljningsmått med tillägg av ytterligare ett 
uppföljningsmått: ”Hållbar upphandling. Detta mått följs upp genom inköps- och 
upphandlingspolicy för Höörs kommun som redovisas under 2015.” 

3. Initiera ett arbetssätt där kommunfullmäktige inför årsredovisningen årligen följer upp 
inriktningsmålen i dialog med nämndsansvariga. 

4. Visionen och inriktningsmålen sammanställs i en viljeinriktning som också anger en 
värdegrund, principiellt viktiga styrdokument för mandatperioden samt en beskrivning av 
hur kommunfullmäktige arbetar med uppföljning av verksamheterna, inklusive verksamhet 
som ligger i bolagsform eller på entreprenad. Denna viljeinriktning med ovanstående 
kompletterande delar kommer att behandlas i samband med budgeten i november 2015. 

Kommunstyrelsen tackar Helena Sjöholm och Christer de la Motte för utfört arbete med 
målarbetet. 

Ärendebeskrivning 
Det föreligger en tjänsteskrivelse inklusive bilagor från Helena Sjöholm och Christer de la 
Motte daterad 2015-05-13. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att 
det i Vision och inriktningsmål för mandatperioden 2014-2018, ska läggas till ytterligare 
ett uppföljningsmått: ”Hållbar upphandling. Detta mått följs upp genom inköps- och 
upphandlingspolicy för Höörs kommun som redovisas under 2015.” 

Bifallsyrkandet och tilläggsyrkandet biträds av Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M), 
Helena Ohlson (SD) och Erik Mårtensson (KD). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande som innebär att det sist i 
skrivelsen ”Vision och inriktningsmål för mandatperioden 2014-2018” ska läggas till 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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ytterligare en punkt: Hållbar upphandling. Detta mått följs upp genom inköps- och 
upphandlingspolicy för Höörs kommun som redovisas under 2015. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och i enlighet med 
tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm och Christer de la Motte, daterad 2015-05-13 
2. Vision och inriktningsmål för mandatperioden 2014-2018, daterad 2015-05-13  
3. Kommunfullmäktiges arbetssätt för att ta fram mandatperiodens inriktningsmål, daterad 
2015-05-13, med följande underbilagor: underlag inför kommunfullmäktiges dialog om 
målen, minnesanteckningar kommunfullmäktiges workshop den 11 mars 2015, daterad 
2015-03-12 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/238 

§ 146 Val av ombud till föreningen Sveriges 
Ekokommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anna Palm (M) utses till politiskt ombud till Sveriges Ekokommuners årsstämma 
mandatperioden 2015 -2018. 

2. Som personlig ersättare för Anna Palm (M) utse Kenneth Kallin (MP). 

3. Anna Palm (M) och Kenneth Kallin (MP) ska delta på Sveriges Ekokommuners 
årsstämma vartannat år. 

4. Höörs kommuns miljöstrateg utses till tjänstemannaombud till Sveriges Ekokommuners 
årsstämma mandatperioden 2015 -2018. 

5. Som personlig ersättare för miljöstrategen utses kommundirektören. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska utse två ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner för 
mandatperioden 2015 - 2018, varav en politiker och en tjänsteman. Dessutom ska två 
personliga ersättare utses. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar att Anna Palm (M) utses som politiskt ombud samt att Kenneth 
Kallin (MP) utses till Anna Palms (M) personlige ersättare. Fredrik Hanell (MP) yrkar 
vidare att ombuden ska förordnas att turas om att delta på årsstämman. 

Christer Olsson (M) yrkar bifall till Fredrik Hanells (MP) yrkanden. Christer Olsson (M) 
yrkar att den nya miljöstrategen utses till tjänstemannaombud och att kommundirektören 
utses till miljöstrategens personlige ersättare. 

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till Christer Olssons (M) yrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns fem yrkanden att kommunstyrelsen ska besluta: 

1. Anna Palm (M) utses till politiskt ombud till Sveriges Ekokommuners årsstämma 
mandatperioden 2015 -2018. 

2. Som personlig ersättare för Anna Palm (M) utse Kenneth Kallin (MP). 

3. Förordna att Anna Palm (M) och Kenneth Kallin (MP) ska delta på Sveriges 
Ekokommuners årsstämma vartannat år. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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4. Höörs kommuns miljöstrateg utses till tjänstemannaombud till Sveriges Ekokommuners 
årsstämma mandatperioden 2015 -2018. 

5. Som personlig ersättare för miljöstrategen utses kommundirektören. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med samtliga fem yrkanden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-08  12 (44) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2012/293 

§ 147 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs       
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Samrådsredogörelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Bostadsförsörjningsprogrammet godkänns och antas. 

Kommunstyrelsen tackar Karin Kallioniemi och Julia Göransson för arbetet med 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
2012 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett 
bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. Under perioden 10 mars till 30 april 2015 
hölls samråd om förslag till bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. Synpunkterna 
från samrådet har nu gåtts igenom och programmet har ändrats med hänsyn till 
synpunkter och nya fakta. De stycken som har justerats efter samrådet är markerade med 
röd text alternativt röd ruta i det nu föreliggande förslaget till bostadsförsörjningsprogram 
för att underlätta granskningen. 

Beslutsmotivering 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod, enligt 1 § i bostadsförsörjningslagen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 143  
2. Tjänsteskrivelse inför antagande 2015-05-13 
3. Samrådsredogörelse 
4. Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun 
5. Justerad sida 68 med anledning av att statligt stöd för tillgänglighetsinventering är slut. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/182 

§ 148 Samråd - förslag till fördjupning av 
översiktsplan för Hässleholms stad 2030 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Karin Kallioniemis yttrande antas som sitt eget och skickas till Hässleholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för 
Hässleholms stad. Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska 
planeringen av Hässleholms stad fram till år 2030. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 145 
2. Yttrande 2015-04-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/150 

§ 149 Dammutredning och framtagande av 
skötselplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden och samhällsbyggnadssektorn: 

1. Erosionsproblemen i Brännemölladammen ska utredas och åtgärdas. 

2. En skötselplan för Brännemölladammen i dess nuvarande form ska utarbetas. 

3. Fortsatta undersökningar av flora och fauna ska utföras och en dialog om åtgärder 
föras med länsstyrelsen. 

4. Det fortsatta arbetet i ärendet lämnas i sin helhet över till tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Under 2013 fick samhällsbyggnadssektor i uppdrag att bl a för Brännemölladammen ta 
fram skötselplaner för de största dammarna i Höörs kommun. De dammar som avsågs 
var Brännemölladammen, Tjurasjö, Enebacken med Spinnaredammen, Klocksjön samt 
Mölledammen. 

En provtagningsplan (Provtagningsplan för fördjupad miljöteknisk undersökning av 
sediment i Brännemölladammen, Höör daterad 2014-09-22) togs fram och en 
undersökning av Brännemölladammen, baserad på provtagningsplanen, utfördes under 
hösten och vintern 2014 (se Miljöteknisk undersökning av sediment i 
Brännemölladammen, Höör daterad 2014-12-11). Som komplement till denna och 
underlag för beslut om åtgärdes beställdes även PM – åtgärdsförslag till 
Brännemölladammen, Höörs kommun daterad 2015-01-19. 

Den senare ger två alternativa förslag för att utöka den fria vattenytan och samtidigt lösa 
erosionsproblematiken som föreligger i en del av området. 

Förslag 1 innebär att man gräver ner till nivån +77,00, vilket ger en schaktvolym på ca 3 
700 m3. Kostnaden för att utföra förslag 1 beräknas till 1 miljon kr. 

Förslag 2 innebär att man gräver ner till nivåer mellan +75,80 och +75,20, vilket ger en 
schaktvolym på ca 10 400 m3. Kostnaden för att utföra förslag 2 beräknas till 2,5 miljoner 
kr. 

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-09 att föreslagna åtgärder var för kostsamma och 
oprioriterade. Istället föreslog nämnden att en skötselplan m.m. ska tas fram för skötsel 
av dammen i dess nuvarande form. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-22. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Bifallsyrkandet 
biträds av Stefan Liljenberg (SD), Erik Mårtensson (KD) och Fredrik Hanell (MP). 

Lars-Olof Andersson (C) yrkar att det fortsatta arbetet i ärendet i sin helhet lämnas över 
till Tekniska nämnden.  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande som innebär att det fortsatta 
arbetet i ärendet i sin helhet lämnas över till Tekniska nämnden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt i enlighet med 
tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 147  
2. Protokoll från tekniska nämnden 2015-03-09 § 25 
3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-22 
4. Protokoll från tekniska nämnden 2014-04-07 § 28 
5. Dammutredning och framtagande av skötselplaner 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/187 

§ 150 Ansökan om bidrag från Höörs 
Brottarklubb för genomförande av Höörs 
Marknad 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Höörs Brottarklubb beviljas ett bidrag om 80 000 kr (varav 20 000 kr är interndebitering) 
ur verksamhet 2203 Information och Marknadsföring för genomförande av Höörs Marknad 
2015. 

Ärendebeskrivning 
Höörs brottarklubb genomför sedan många år tillbaka den årliga Höörs marknad i början 
av augusti månad. De senaste åren har brottarklubben samarbetat med Partyfabriken för 
att öka utbudet av aktiviteter under marknadshelgen. Förändringen har uppskattats av 
många och bedömningen är att fler besöker marknaden jämfört med tidigare år. 
Kommunen har bidragit med ca 50 000 kr de senaste åren. Inför årets marknad ansöker 
Höörs brottarklubb om totalt 80 000 kr inklusive kommunens internfakturering. Den större 
summan jämfört med tidigare beror på ökade kostnader för vakthållning och 
underhållning. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar att det tydligt ska framgå av beslutet att 20 000 kr avser 
interndebitering. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag och i enlighet med tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 148  
2. Tjänsteskrivelse från Peter Wollin, Utvecklingschef, 2015-05-04 
3. Ansökan från Höörs brottarklubb 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/9 

§ 151 Avgifter för ansökan om och tillsyn av 
alkoholservering 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering fastställs enligt socialnämndens 
förslag 2014-10-27 med de ändringar som föreslås i bilaga två till socialnämndens 
protokoll 2015-04-21 § 52. 

2. Avgifterna ska revideras av socialnämnden vart tredje år med första revidering 2018, 
under förutsättning att inget annat påkallar en tidigare översyn. 

3. Socialnämnden ska komma in med en konsoliderad revision av förslag på taxa för 
ansökan och tillsyn av alkoholservering senast 2015-06-17. 

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 samt 
2015-03-09 § 55 att återremittera ärendet till socialnämnden för att se över taxeförslaget 
för tillfälliga tillstånd. 

Socialnämnden har återkommit med en ny lydelse av taxa för ansökan om och tillsyn av 
alkoholservering med anledning av den andra återremitteringen. Inga ändringar har gjorts 
med anledning av den första återremitteringen. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar att datumet i punkt 3 ska ändras till 2015-06-17. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och en ändring av datum i punkt 
3 som föreslagits av Anna Palm (M). Ordföranden ställer proposition på förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag med den ändring som föreslagits av Anna Palm (M). 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 149  
2. Protokoll från Socialnämnden 2015-04-21 § 52 
3. Förslag på taxa för ansökan om och tillsyn av alkoholservering 2014-10-27 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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4. Ändringar och tillägg enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
5. Protokoll från Kommunstyrelsen 2015-03-09 § 55 
6. Protokoll från Kommunstyrelsen 2015-02-09 § 44 
7. Protokoll från Socialnämnden 2014-12-18 § 175 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/209 

§ 152 Igångsättning motorikbana 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Igångsättning av anläggande av motorikbanan godkänns inom ramen för projektet 
skatebana. 

 

Ärendebeskrivning 
Inom investeringsramarna för projekt skatebana skall en motorikbana anläggas. Projektet 
samfinansieras av Höörs Gymnastikförening och Höörs kommun. 

Kommunen undertecknade 2015-01-21 ett medfinansieringsintyg på 350 000 kr. 

Höörs gymnastikförening har beviljats 350 000 kr från Skåneidrotten samt 50 000 kr från 
Sparbanksstiftelsen. 

Ett nyttjanderättsavtal giltigt till och med 2025 är upprättat och undertecknat 2014-08-28. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Bifallsyrkandet biträds av Anna Palm (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 150 
2. Tjänsteskrivelse från Freddy Friberg, Kultur- och fritidschef, 2015-05-08 
3. Illustration Motorikbana 
4. Medfinansieringsintyg 
5. Nyttjanderättsavtal, 2014-08-18 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/148 

§ 153 Äskande om medel om 300 000 kronor 
för åtgärder av systematiskt 
arbetsmiljökrav 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Räddningstjänsten tilldelas inte tilläggsanslag för åtgärder av systematiskt 
arbetsmiljökrav för räddningstjänsten. 
 
2. I det kommande budgetarbetet inför verksamhetsåret 2016 ska Höörs Fastighets AB 
kontaktas och kostnaderna ska hanteras i budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Inom räddningstjänsten finns det arbetsmiljörisker vad avser nedsmutsad utrustning efter 
bränder. Det har avslutats och pågår fler nationella och internationella forskningsprojekt 
på detta område. 
Av räddningschef Lars Nilsson upprättad skrivelse framgår det motiv till de förslag som 
framställs. Totalt äskas 300 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 151 
2. Tjänsteskrivelse från räddningstjänsten, 2015-03-17 
3. Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 2015-04-08 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/147 

§ 154 Äskande om utökning av budget om 
141 000 kronor/år för hyra av 
Gudmuntorps räddningsstation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Räddningstjänsten tilldelas inte tilläggsanslag för hyra för räddningsstationen i 
Gudmuntorp. 

2. Om det uppstår underskott för Räddningstjänsten på grund av att tilläggsanslaget 
vägras ska det hanteras i samband med bokslutsarbetet för 2015. 

3. Räddningstjänsten ska ta upp frågan om tilläggsanslag för hyra i budgetarbetet inför 
verksamhetsåret 2016. 

Ärendebeskrivning 
Räddningsstationen kommer att köpas in av Gudmundtorps kamratförening och de har för 
avsikt att hyra ut den till kommunen sedan för att kommunen ska kunna bedriva 
räddningstjänst därifrån. 

I sin nuvarande form har Räddningstjänsten ett servitut på nyttjandet av byggnaden som 
behöver är i stort behov av översyn. Servitutet håller på att gå ut och detta är ett sätt att 
säkerställa att brandstationen finns kvar på orten. Hyran kommer att vara en s.k. 
varmhyra där fastighetsägaren står för det som rör byggnaden och kommunen står för det 
som rör inventarierna och räddningsmaterialen. Hyran kommer att vara indexreglerad 
enligt KPI metoden och uppgår till 141 000 kronor på årsbasis. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 152  
2. Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 2015-04-08 
3. Tjänsteskrivelse från räddningstjänsten, 2015-03-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/151 

§ 155 Investeringsäskande möbler VA/GIS 
nämnden, MittSkåneVatten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. VA/GIS-nämnden anslås 55 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, 
projektnummer 9001, för iordningställande av ytterligare 3 arbetsplatser i MittSkåne 
Vattens lokaler. 

2. VA/GIS-nämnden ska bära sina kapitalkostnader för investeringen. 

Ärendebeskrivning 
VA/GIS-nämnden har genom sin ordförande äskat medel om 55 000 kronor ur 
kommunstyrelsens investeringsreserv. Anledningen är att ytterligare tre arbetsplatser 
iordningsställs i MittSkåne Vattens lokaler i kommunhuset. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 153  
2. Skrivelse från VA/GIS-nämnden 2015-03-18 
3. Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 2015-04-08 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/170 

§ 156 Tilläggsäskande Investeringsbudget 
2015, barn- och utbildningsnämnden 
avseende utemiljö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för att 
åtgärda utemiljöerna på förskolor och grundskolor. 

2. Medel tas ur kommunstyrelsens investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv. 

3. Barn- och utbildningsnämnden ska bära sina kapitalkostnader för denna investering. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 1 Mkr 
under 2015 för att åtgärda utemiljöerna på förskolor och grundskolor enligt § 38 barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2015-03-16. 

Under våren 2015 har inspektion av kommunens förskolor och grundskolors utemiljö 
genomförts. Ansvariga rektorer och förskolechefer kan inte säkerställa arbetsmiljön då 
behov av reparationer och utbyten av lekredskap krävs omgående enligt utförda 
kontroller. Kostnaden för de mest akuta åtgärderna är uppskattad till 1 Mkr. För fortsatt 
utbyte av lekredskap har medel äskats i 2016 års investeringsbudget. Driftskonsekvensen 
för Barn- och utbildningssektorn uppgår till 68 tkr 2015 därefter 130 tkr/ år. 

Lekredskap som behöver bytas är bland annat gungställningar á 100 tkr, rutschkanor á 60 
tkr och lekställningar á 120 tkr inklusive montering. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 154  
2. Remissvar från Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, 2015-05-12 
3. Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-16 § 38 
4. Tjänsteskrivelse från Lisbeth Johansson, Barn- och utbildningschef 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/179 

§ 157 Justering av Maxtaxa inom förskola 
och fritidshem 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Maxtaxan ska höjas från och med 1 juli 2015 enligt Förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem. 

2. Maxtaxan ska höjas årligen genom indexuppräkning enligt Förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem. 

Ärendebeskrivning 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshem har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket 
sannolikt kommer leda till att den maximala avgiftsnivån höjs varje år. De nya 
avgiftsnivåerna bör tillämpas från och med 1 juli 2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att 
statsbidraget även kommer minskas i motsvarande omfattning. Taxan har inte justerats 
sedan beslut i KF 2001-10-24 § 93 utifrån beslut och utredning gjord av Barn och 
utbildningssektorn enligt BUN 2001-04-23 § 74. 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-04-13 § 51 föreslagit att 
höja maxtaxan från och med 1 juli 2015 enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem samt att maxtaxan ska 
höjas årligen genom indexuppräkning enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem. 

Kommunledningskansliet har remitterat ärendet till ekonomikontoret som inte har något 
att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 155  
2. Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 2015-05-08 
3. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2015-04-13 § 51 inkl bilagor 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/355 

§ 158 Prognosrapport 2015, del 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. April månads prognos anmäls till kommunfullmäktige och ska informeras särskilt om 
socialnämndens negativa resultat och kommunstyrelsens plan för täckande av 
underkottet. 

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 och att detta ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast med maj månads 
prognos. 

3. Tekniska nämnden och VA/GIS-nämnden arbetar in prognostiserat underskott under 
året. 

4. Socialnämndens arbetsutskott ska träffa kommunstyrelsens arbetsutskott på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 22 juni 2015. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall redogör för april månads prognos 2015. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar att socialnämndens arbetsutskott ska träffa kommunstyrelsens 
arbetsutskott innan sommaren KSAU 22 juni 2015. 

Christer Olsson (M) yrkar bifall till punkterna 1-3. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, ett yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt ett tilläggsyrkande att socialnämndens 
arbetsutskott ska träffa kommunstyrelsens arbetsutskott innan sommaren (KSAU 22 juni 
2015).  

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med både kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 157 
2. Prognosrapport April 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/152 

§ 159 Fastställande av investeringsbudget 
och exploateringsbudget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa investeringsbudget och exploateringsbudget enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Efter budgetberedning har ekonomikontoret lämnat bifogat förslag till investerings- och 
exploateringsbudet. 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget och exploateringsbudget. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/180 

§ 160 Planering av Sätoftaskolans 
lokalförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Behovet av Sätoftaskolans framtida lokalförsörjning ska utredas med utgångspunkt i de 
önskemål som framställs av barn- och utbildningsnämnden i protokoll från sammanträde 
2015-04-13 § 62. 

2. Kommundirektören uppdras att formera en ansvarig projektledningsgrupp bestående av 
kommundirektören, ekonomichefen, chef för barn- och utbildningssektorn samt ytterligare 
tjänstemän kommundirektören utser. 

3. Projektledningsgruppen ska under hösten 2015 genomföra en förstudie där 
Sätoftaskolans behov av lokalförsörjning utreds. 

4. Förslag till utformning och placering av ytterligare 8 förskoleavdelningar och förslag till 
hur lokalerna på Sätoftaskolan i övrigt behöver anpassas till verksamheten. Denna del av 
förstudien görs lämpligast av en extern konsult i samråd med projektledningsgruppen. 
Förstudien ska även innehålla planering av hur projektet ska föras in i kommunens 
budget, planering av nödvändiga politiska beslut samt planering av eventuellt planarbete 
och bygglovsansökan. 

5. Under förstudien ska fackliga företrädare, pedagogisk personal, övrig personal och 
föräldragrupper ges möjlighet till insyn och till att påverka förskoleavdelningarnas 
placering och utformning samt övriga lokalförändringars utformning. 

6. Projektledningsgruppen ska senast december 2015 till kommunstyrelsens arbetsutskott 
och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, därefter till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, redovisa sina förslag på lokalförsörjning på Sätoftaskolan samt en 
plan för genomförande av projektet. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag. 

7. Projektledningsgruppen ska inledningsvis göra en bedömning av vilka ekonomiska 
anslag som behövs för förstudien och begära anslag från kommunstyrelsen. 

8. Detta uppdrag om planering av Sätoftasskolans lokalförsörjning ersätter tidigare 
ärenden. 

9. Projektledningsgruppen ska löpande rapportera sitt arbete till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Reservation mot beslutet 
Lars-Olof Andersson (C) reserverar sig muntligen mot beslutet att avvisa sitt eget 
tilläggsyrkande. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Ärendebeskrivning 
Efter framställan från barn- och utbildningsnämnden under 2012 bildades en projektgrupp 
som drev ”projekt förskola Sätoftaskolan”. Barn- och utbildningsnämnden har identifierat 
nya behov och uppdraget måste därför avslutas och ett nytt uppdrag ges. Av 
protokollsutdrag 2015-04-13§ 62 framgår de behov som identifierats. Bakgrunden i 
ärendet framgår av skrivelse 2015-02-04 av mark- och fastighetsförvaltaren. 

Vid möte 2015-05-15 mellan kanslichefen och barn- och utbildningsämndens ordförande 
Björn Andreasson (M), har framkommit att nämnden anser att liggande förslag till 
utformning och placering av förskolan inte tillgodoser verksamhetens behov. Nämnden 
anser att planeringen måste börjas om från början. Det finns följande önskemål i ärendet: 

1. Nämnden vill löpande få information om projektets genomförande. Nämnden önskar 
därför att projektledningsgruppen dokumenterar sina möten i protokoll och att nämnden 
får tillgång till protokollen löpande. 

2. Vid planeringen av var på området den nya förskolan ska placeras och vid planeringen 
av hur lokalerna och därtill hörande utrymmen samt utomhusmiljön ska utformas ska stor 
hänsyn tas till barnperspektivet och till pedagogiska perspektiv. Bland annat har 
personalen önskat en ur- och skuravdelning. Det är därför mycket viktigt att fackliga 
företrädare, pedagogisk personal, övrig personal och föräldrar ges möjlighet att vara 
delaktiga i processen. 

3. Den ekonomiska styrningen är viktig. Byggnationen måste arbetas in i 
investeringsbudgeten 2016/2017 och i verksamhetsbudgeten 2017/2018. Hyrans storlek 
blir avgörande för hur stor lärartäthet kommunen kommer kunna erbjuda framöver. Det är 
därför viktigt att byggnationskostnaderna anpassas till avskrivningstid och internränta 
m.m. så att hyran inte blir för hög. Alla avvikelser måste dokumenteras och lyftas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

4. Den framarbetade detaljplanen kan rymma en förskola med 8 avdelningar. Det bör 
dock kontrolleras om planarbetet behöver kompletteras. 

5. Övriga önskemål framgår av barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-13 § 62. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att följande tidschema är rimligt: 

Hösten 2015 – Förstudie genomförs och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Våren 2016 – Nödvändiga politiska beslut fattas. Upphandlingsförfarande på byggnation 
genomförs. 

2017 – byggnation påbörjas och slutförs senast våren 2018. 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar att frågan ska lyftas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
ska således föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 

Lars-Olof Andersson (C) yrkar som tillägg att Höörs kommuns skolors lokalbehov i stort 
ska omfattas av förslaget dvs. att en tionde punkt ska läggas till med följande lydelse 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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”Projektledningsgruppen ska göra en översyn över barn- och utbildningssektorns lokaler i 
hela kommunen.” 

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med det 
tillägg som yrkats av Stefan Lissmark (S). Bifallsyrkandena biträds av Helena Ohlson 
(SD). 

Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Bifallsyrkandet biträds av Stefan Liljenberg (SD), Anna Palm (M), Björn Andreasson (M) 
och Annagreta Reinholdz (S). 

Christer Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lars-Olof 
Anderssons (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre yrkanden: Bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkandet att 
en tionde punkt ska läggas till med följande lydelse ”Projektledningsgruppen ska göra en 
översyn över barn- och utbildningssektorns lokaler i hela kommunen.” 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen 
ska föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelsens förslag samt att 
kommunstyrelsen beslutat att avvisa tilläggsyrkandet att en tionde punkt ska läggas till 
med följande lydelse ”Projektledningsgruppen ska göra en översyn över barn- och 
utbildningssektorns lokaler i hela kommunen.” 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

Ja = Lars-Olof Anderssons (C) tilläggsyrkande avvisas. 

Nej = Lars-Olof Anderssons (C) tilläggsyrkande antas. 

Omröstningsresultat 

Följande röstade ja: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson 
(MP), Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell 
(MP) och Stefan Lissmark (S). 

Följande röstade nej: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson 
(KD), Björn Andreasson (M) och Anna Palm (M). 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen med 8 röster mot 5 beslutat att avvisa 
tilläggsyrkandet. 

 

 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 158  
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13 § 62 
3. Skrivelse 2015-02-04 angående ”Projekt förskola Sätoftaskolan” av mark- och 
miljöchefen. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/341 

§ 161 Detaljplan för Ljungstorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslaget godkänns för granskning. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att aktualisera en gällande detaljplan för Ljungstorps 
fritidshusområde Ö39, antagen 1963. Gällande detaljplan tillåter ej att byggnader 
överstiger 100 m2 och en bygglovsansökan för bostadsområdet är ofta större än 100 m2. 
Området har sedan 1987 kommunalt vatten- och avlopp och består till största del av året-
runt bostäder. Aktualiseringen gäller främst byggrätt, byggnadshöjd och fastighetsstorlek. 

Kommunstyrelsen gav 2000-03-01 § 38 ledningsgruppen för fysisk planering i uppdrag att 
upprätta planförslag för ett flertal bostadsområde där Ljungstorpsområdet är ett sådant 
område. 

I översiktsplan 2002 framgår det att områden för fritidshus bör genom ändrade 
planbestämmelser, göras mer attraktiva för permanentboende. Detaljplanen möjliggör 
bostadsbebyggelse och konferensverksamhet med övernattning på Ljungstorps gård, 
samt natur, där dagens förutsättningar har varit utgångspunkt för detaljplaneförslaget. 
Den viktigaste frågan i planeringen är i vilken omfattning som fastigheterna får bebyggas, 
det vill säga vilken den största tillåtna byggnadsarean ska vara för Ljungstorpsområdet. I 
planförslaget föreslås även nya byggrätter norr om Ljungstorps Gård, på fastighet Sätofta 
1:39. 

Sedan samrådet har bestämmelser på Sätofta 1:39 utformas flexibelt för att möjliggöra 
antingen friliggande villor, parhus eller radhus. Dialog har även förts med 
samfällighetsföreningen om befintliga naturremsor i området, frågor som rör tillgänglighet 
för räddningstjänst, avfalls hantering m.m. samt en diskussion med ägarna av Ljungstorps 
gård angående ett föreslaget naturområde genom deras fastighet som möjliggör en 
genare koppling till busshållplatsen på Sätoftavägen. Ett område i planen har även 
undantagits för att underlätta vid en möjlig framtida bebyggelse på Sätofta 1:56, sydväst 
om planområdet. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2015-05-11. Detaljplanen har nu 
kompletterats med en vägslinga. 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 159  
2. Protokoll från kommunstyrelsen 2014-05-08 § 79 
3. Plankarta 2015-04-28 
4. Planbeskrivning 2015-04-28 
5. Samrådsredogörelse 2015-04-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/199 

§ 162 2014 års årsredovisning för stiftelsen 
Nils Jönssons minnesfond samt icke 
bokföringsskyldiga stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

2014 års årsredovisning för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond samt icke 
bokföringsskyldiga stiftelser godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat årsredovisning 2014 för stiftelsen 
Nils Jönssons minnesfond samt icke bokföringsskylda stiftelser. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 160  
2. Nils Jönssons minnesfond (4 sidor) 
3. Sammanställning av mindre stiftelser (2 sidor) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/378 

§ 163 Granskning av debiteringsrutiner inom 
miljö- och byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 1. Ekonomichef Lars-Johan Rosvalls svar på revisionsrapporten antas som sitt eget och 
översändes till revisorerna samt bifogar miljö- och byggnadsnämndens svar. 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Höörs kommun har gett Pwc i uppdrag att granska debiteringsrutinerna 
inom miljö- och byggnadsnämnden. Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: 
 
Säkerställer miljö- och byggnadsnämnden att det finns ändamålsenliga debiteringsrutiner 
inom miljötillsynen och avseende detaljplaner, förhandsbesked och bygglov? 

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2015-04-07 § 35 yttrat sig över 
revisionsrapporten och föreslår att skicka svaret till kommunstyrelsen. Föreligger också 
yttrande från ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 161  
2. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-07 § 35 
3. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson 2015-03-26 
4. Missiv 2014-12-03 
5. Revisionsrapport ”Granskning av debiteringsrutiner inom miljö- och byggnadsnämnden 
6. Yttrande från ekonomikontoret 2015-05-13 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/195 

§ 164 Ipads till politikerna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1.Surfplatta med simkort och skyddande fodral ska delas ut till samtliga förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, VA-GIS nämnden, 
socialnämnden, barn och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska 
nämnden, IT-nämnden samt kommunrevisorerna. 

2. Efter utdelning av surfplatta i respektive nämnd och i kommunfullmäktige ska utskick av 
kallelser/kungörelser och sammanträdeshandlingar endast ske via Höör24. 

3. Satsningen finansieras genom att anslå 120 000 kronor från kommunstyrelsens 
investeringsprojekt 9001. Respektive nämnd bär sina kapitalkostnader för investeringen. 

4. Simkortens löpande kostnader om 69 kr/månaden per simkort finansieras under 2015 
från konto för porto och tryckkostnader. 

5. Låneavtalet godkänns. 

6. Kansliet står för support och övrigt handhavande för utlämnade iPads.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får nu alla handlingar och kallelser elektroniskt via 
Höör24. Nu krävs ytterligare medel och godkännande för att kommunfullmäktige och alla 
nämnder ska anslutas. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 164  
2. Tjänsteskrivelse 
3. Avtal 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/216 

§ 165 Ombudgetering av medel för utbetalt 
kommunalt partistöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Kansliet beviljas, ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser, ett belopp om 
200 000 kr för täckande av utbetalt kommunalt partistöd. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen avsatte i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser 200 
000 kr för utökning av kommunalt partistöd då ersättningsnivån ej var beslutad vid 
budgettillfället. 

I kansliets budget avsätts varje år medel för utbetalning av kommunalt partistöd. Då 
utbetalda medel således överstiger budgeten behöver ombudgetering ske till kansliets 
konto för kommunalt partistöd (ansvar 111, verksamhet 1101, konto 7612). 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 165 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/204 

§ 166 Fastställande av Miljöstrategens 
placering i organisationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Miljöstrategen ska placeras i planerings- och utvecklingsenheten inom 
kommunledningskontoret. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har diskuterat att inrätta en miljöstrategisk funktion för att förbättra 
möjligheterna att uppnå kommunens vision och mål. Dessutom har kommunen anslutit sig 
till ett utvecklingsarbete ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne och Blekinge” som 
samordnas av Klimatsamverkan Skåne och Klimatsamverkan Blekinge och innebär att 
kommunen ska verka för ett fossilbränslefritt samhälle. 

Förslag till organisationsplacering har diskuterats och föreslås att inrymmas i planerings- 
och utvecklingsenheten inom kommunledningskansliet, då kommunstyrelsen ansvarar för 
denna verksamhet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 171 
2. Kopia av annons 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/227 

§ 167 Fullmakt att öppna kommunens 
bankfack i Handelsbanken 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall ges fullmakt 
att var för sig öppna kommunens bankfack i Handelsbanken. 

2. Tidigare beslutade fullmakter återkallas. 

Ärendebeskrivning 
För tillfället är det ingen i kommunen som har fullmakt att öppna kommunens bankfack i 
Handelsbanken. Handelsbanken kräver att beslut om fullmakt fattas av 
kommunfullmäktige och att de befullmäktigade personerna namnges i beslutet. Det bör 
vara mer än en person som kan öppna bankfacket för att minska sårbarheten. 
Kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall är med hänsyn 
till sin respektive tjänst lämpliga att befullmäktigas. 

Yrkanden 
Björn Andreasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 174 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/215 

§ 168 Hur kommunstyrelsen ska få 
information om vad som är på gång i Höör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ska varje termin ha en träff med nämndspresidierna. 

2. Kommunstyrelsen ska regelbundet få information via epost eller Höör 24, bland annat 
ska de få tillgång till kommundirektörens månadsbrev. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-11 tog Erik Mårtensson (KD) upp frågan 
om kommunstyrelsens behov av att få information om vad som är på gång i Höör. 

Ärendet diskuterades. Huvudsakligen framkom tre förslag: 

1. Kommunstyrelsen ska varje termin ha en träff med nämndspresidierna. 

2. Kommunstyrelsen ska regelbundet få information via epost eller Höör 24, bland annat 
ska de få tillgång till kommundirektörens månadsbrev. 

3. Kommundirektören ska vid kommunstyrelsens sammanträden ha en punkt där han 
informerar om vad som är på gång i Höör. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-11 att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle 
komma med förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 173 
2. Protokoll från kommunstyrelsen 2015-05-11 § 140 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2012/296 

§ 169 Parkeringsplatser utanför 
kommunhuset - igångsättning av 
projektering. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslaget godkänns för igångsättande med den ändringen att punkt c och d i förslaget 
utgår. 

Protokollsanteckning 
Icke tjänstgörande ersättare Magnus Welroos (V) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
Bilaga § 169 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande status, uppskattad kostnad innan upphandling, 15% oförutsett: 

A - parkering ca 70 platser inkl elladdning (elladd. ca 800.000kr) 

= ca 3.320.000kr (HFAB) 

B - GC-bana + socialens parkering = ca 690.000kr (kommunen) 

C - Ny beläggning köryta på befintlig parkering = ca 230.000kr (HFAB) 

D - Parken = ca 570.000kr (HFAB) 

 

Projektering = ca 400.000kr (HFAB = 80%, kommunen 20%) 

Övrigt oförutsett inkl. adm. = ca 500.000kr (HFAB= 80%, kommunen 20%) 

UPPSKATTAD KOSTNAD ca 5.710.000 kr 

varav HFAB ca 4.840.000kr och kommunen ca 870.000kr. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Bifallsyrkandet biträds av Helena Ohlson (SD), Björn Andreasson (M), Erik Mårtensson 
(KD), Christer Olsson (M) och Stefan Liljenberg (SD). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 175 
2. Powerpointpresentation. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/240 

§ 170 Förtida utträde ur hyresavtal,  
    Badhuset 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen ska hos HFAB begära förtida utträde ur hyresavtalet gällande 
fastigheten Badhuset 2/Bilaga 3. 

Ärendebeskrivning 
Hyresavtalet mellan kommunen och HFAB gällande förhyrningen av kommunens 
verksamhetslokaler, omfattar bland annat fastigheten Badhuset 2, före detta ”Polis- och 
brandstationen”. 

Fastigheten Badhuset 2 är benämnt ”Bilaga 3” i gällande hyresavtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lars Frostemark daterad 2015-05-19 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/107 

§ 171 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegationsbeslut fattade av Stf räddningschef Joakim Ilmrud, 2015-05-06 - 2015-05-
13 KSF 2015/92 
2. Delegationsbeslut fattade av Tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2015-05-13, KSF 
2015/91 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/56 

§ 172 Anmälningar 2015 (för 
politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Punkt 5 överlämnas till Tekniska nämnden för att besvara skrivelsen och för att 
anpassa framtida entreprenadavtal så att motsvarande inte händer igen. 

2. Punkt 4 skickas till socialnämnden och till integrationskoordinatorn för åtgärd. 

Kommunstyrelsen lägger i övrigt anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-18 och 2015-05-25 
2. KSFAB AB, nyhetsbrev 
3. Remiss från Länsstyrelsen Skåne, ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet” 
(Befintlig djurhållning vid anläggningen för mjölkproduktion på fastigheten Brostorp 2:18, 
Höörs kommun). KSF 2015/229 
4. Länsstyrelsen, Utlysning av utvecklingsmedel § 37 2015 (kommunernas beredskap och 
mottagningskapacitet 2015-2016), KSF 2015/228 
5. Klagomål ang skador på Sjötorpsvägen uppkomna vid anläggning av GC-väg längs 
med Jägersbo - Ljungstorp. KSF 2015/236 
6. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, reglering av vattennivån i Dagstorpssjön i 
Höörs kommun, Skåne län. KSF 2014/279 
7. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning, 
fastigheten Ella 1:2, fornlämning nr 468, Tjörnarps socken, Höörs kommun 
8. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar vid utbyggnad av elnätet i Sösdala och 
Tjörnarp, fornlämning nr 317 i Norra Mellby socken, nr 60, 63 och 239 i Tjörnarps socken, 
Hässleholms och Höörs kommuner. 
9. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar i samband med föryngringsavverkning 
inom fastigheten Maglasäte 1:61, fornlämning nr 647, Höörs socken och kommun 
10. Länsstyrelsen Skåne, Lägesredovisning av genomförandet av programmet för skydd 
av tätortsnära natur i Skåne län. KSF 2015/243 
11. SKL, cirkulär 15:16, Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar 
legitimation upphör den 30 juni 2015 Kommunstyrelsen diskuterar skrivelsen om klagomål 
ang skador på Sjötorpsvägen uppkomna vid anläggning av GC-väg längs med Jägersbo - 
Ljungstorp. KSF 2015/236 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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