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§ 173 Upprop 

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

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 174 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Marianne Lundgren (FP) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset,  torsdagen den  13 
augusti kl. 17.15. 

3. Föredragningslistan kompletteras med en 20:e punkt, prognosrapport 2015 (maj 
månad). Därefter godkänns föredragningslistan. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/88 

§ 175 Marknadsbedömning för 
Spannmålskvarnen och Silon 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommundirektören uppdras att aktivt söka intressenter som vill bedriva verksamhet i 
spannmålskvarnen och i silon, återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 
2015-10-31. 

2. 150 000 kr sättas av till bidrag för utredning och marknadsföring, att tas från 
kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-27 att ge samhällsbyggnadssektor i 
uppdrag att genomföra en annonskampanj i syfte att identifiera entreprenörer och 
intressenter till att bedriva verksamhet i Spannmålskvarnen/Magasinet och/eller Silon. 
Kampanjen har genomförts i form av vepor som hängt på Magasinets gavel sedan i 
september, aktiviteter på facebook och en särskild hemsida med namnet framtidslage.se. 

Dessutom har en konsult granskat möjligheten att renovera och inreda Magasinet för 
saluhall/kontor/bostäder. Granskningen har gällt byggnadstekniska förutsättningar och en 
översiktlig bedömning av kostnader. Vad gäller Silon har en okulär granskning av 
konstruktionens hållbarhet genomförts. 

Beredningen av ärendet har skett genom ledningsgruppen för Fysisk Planering. 
Tjänsteskrivelsen har upprättats av Karin Kallioniemi i dialog med Rolf Carlsson. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (s) yrkar att skrivelsen ska ändras så att kommundirektören uppdras att 
aktivt söka intressenter som vill bedriva verksamhet i spannmålskvarnen och i silon, 
återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 2015-10-31. 150 000 kr ska sättas 
av till bidrag för utredning och marknadsföring. Yrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP). 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stefan Lissmarks (S) yrkanden och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Stefan Lissmarks yrkanden (S). 

 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 179 
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten 2015-05-13 
3. Utvecklingsplan för västra stationsområdet 
4. Kulturhistorisk utredning 2011 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/252 

§ 176 Rekreationsstråk till Västra Ringssjön 
på Bosjökloster 1:595, Höörs kommun. 
(Blommeröd) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kultur- och fritidnämnden uppdras att påbörja diskussionen med fastighetsägarna att 
skapa rekreationsstråk till Västra Ringssjön genom fastigheten Bosjökloster 1:595, Höörs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
2009 ansöker Blommeröd arabstuteri AB om planbesked för en ny detaljplan för 
enbostadshus på fastigheten Bosjökloster 1:595 (Blommeröd). Samtidigt öppnar 
fastighetsägaren upp möjligheten att tillgängliggöra det tidigare stängda området för 
allmänheten. 

Detaljplanearbetet påbörjades med framtagandet av ett planprogram, därefter följer 
framtagande av ett samrådsförslag. Framtagandet av samrådsförslaget pågår. 

Under detaljplanearbetet har öppnandet av ett rekreationsstråk varit en mindre aktiv del i 
processen. Då det råder allemansrätt på stora delar av området är det enda hindret för att 
öppna upp området för allmänheten att de stängsel som finns tas bort. Stigsystem finns 
redan på fastigheten. 

För att få ett väl fungerande rekreationsstråk är det dock väsentligt att man har en god 
dialog med fastighetsägaren om att öppna upp området för allmänheten. Ytterligare 
stigar, skyltar och eventuella parkeringsmöjligheter kan möjliggöra ett välfungerande och 
attraktivt rekreationsområde som enbart borttagandet av stängslet inte skulle bidra till. 

Yrkanden 
Christer Ohlsson (M) yrkar att beslutsförslaget ska ändras så att uppdraget istället ska 
avse att påbörja diskussionen med markägarna att skapa ett nytt rekreationsstråk för 
allmänheten på Bosjökloster 1:595. 

Fredrik Hanell (MP) biträder yrkandet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Christer Ohlsson (M) och 
ett förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Christer Ohlssons (M) yrkande. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 180  
2. Tjänsteskrivelse från planarkitekten 2015-06-02 
3. Ansökan från Blommeröd Arabstuteri AB, 2009-01-15 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/234 

§ 177 Ändring av tillståndshandläggning för 
brandfarlig vara (Miljö- och 
byggnadsnämnden) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Miljö- och byggnadsnämnden befrias från tillståndshandläggningen för brandfarlig vara. 

Ärendebeskrivning 
Enligt uppdaterad lagstiftning för brandfarliga och explosiva varor skall både 
tillståndhandläggning och tillsynsverksamhet bedrivas av verksamhet inom samma 
område. § 21 (2010:1011) lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Miljö- och byggnadsnämnden har sedan tidigare handlagt tillstånd för brandfarlig vara 
(Kommunfullmäktige 2010-09-01). Däremot har räddningstjänsten haft tillsynsansvaret. 

Kommunstyrelsens delegationsordning har ändrats så att Räddningschefen och 
tillståndshandläggaren handlägger tillstånd enligt ”Tillståndsärenden m m, F 1.2” 
(Kommunstyrelsen 2015-05-11 § 134) 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 181  
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 
3. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggmyndighetschefen 2015-04-30 
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-11 § 134 
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-09-01 § 70 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/66 

§ 178 Svar på motion ”Inrätta ett 
natthärbärge för hemlösa i Höör” 
(Miljöpartiet de gröna i Höör) från Elin 
Hyltén-Cavallius (MP) och Fredrik Hanell 
(MP) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. 

Reservation mot beslutet 
Fredrik Hanell (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna i Höör har inkommit med motion ”Inrätta ett natthärbärge för hemlösa 
i Höör”. I motionen föreslås att Höörs kommun inleder ett samarbete med föreningen 
”Höörs eldsjälar” och åtar sig att bidra med hyreskostnaden för ett natthärbärge i Höör 
fr.o.m. oktober 2015. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-04-28 att remittera motionen till 
integrationskoordinatorn att i samråd med ekonomikontoret och socialnämnden besvara 
motionen. 

Integrationskoordinatorn och socialchefen föreslår i sitt yttrande över motionen, såvitt 
avser detta ärende, att Höörs kommun inte åtar sig att bidra med hyreskostnaden för ett 
natthärbärge för hemlösa EU-migranter i Höör fr.o.m. oktober 2015. 

Socialnämnden behandlade ärendet 2015-05-21 § 69 och antog då yttrandet såsom sitt. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar att motionen avslås och att punkt 2 stryks. Avslagsyrkandet 
biträds av Annagreta Reinholdz (S), Anna Palm (M), Christer Ohlsson (M) och Rolf 
Streijffert (SD). 

Fredrik Hanell (MP) yrkar att ärendet för vidare beredning återremitteras till 
kommunstyrelsen så att de svarar på motionens yrkande om härbärge för hemlösa, inte 
enbart hemlösa EU-migranter. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att den formella frågan om återremiss ska behandlas först. 
Ordföranden ställer proposition på om återremiss ska ske och finner att ärendet inte ska 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  12 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

återremitteras. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

Ja - ärendet återremitteras 

Nej - ärendet behandlas 

Voteringen genomförs med 2 ja-röster: Maria Truedsson (MP) och Fredrik Hanell (MP) 
samt 11 nej-röster: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Christer Olsson (M), 
Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Marianne Lundgren (FP), Helena Ohlson 
(SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark 
(S). 

Ordföranden konstaterar att ärendet ska behandlas och att det finns ett yrkande om att 
motionen ska avslås. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen fattat beslut att föreslå för kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 182  
2. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-05-21 § 69 
3. Föreningsstöd åt den ideella föreningen Höörs Eldsjälar i Höörs kommun 
4. Yttrande från integrationskoordinatorn och socialchefen 2015-04-19 
5. Motion från Miljöpartiet de gröna 2015-02-09 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  13 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/254 

§ 179 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten i Fogdarp, Höörs 
kommun (VA-GIS-nämnden 2015-05-26 § 
55) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Fogdarp, Höörs kommun utökas i 
enlighet med bilagda karta och fastighetsförteckning. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Fogdarp, Höörs kommun 
innebär en utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande 
i tillhandahållande av vattentjänster. 

Utökning görs med anledning av för området laga kraft vunnen detaljplan. Området ligger 
i direktanslutning till befintligt VA-system och beslutat verksamhetsområde. 

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella 
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, 
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika 
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se 
olika ut. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Fogdarp Höörs 
kommun och vilka fastigheter som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 183  
2. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden 2015-05-26 § 55 
3. Karta, förslag verksamhetsområde Fogdarp Strandvägen 
4. Fastighetsförteckning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/257 

§ 180 Ändring i nämndernas reglementen, 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Ärendebeskrivning 
För att nämndernas reglementen ska stämma med arbetsmiljölagens krav och bidra till att 
skapa goda arbetsplatser finns behov av att komplettera kommunstyrelsens och 
nämndernas reglementen. Det föreligger en tjänsteskrivelse från personalchef Camilla 
Lindhe med förslag till kompletteringar i respektive reglemente. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen antas så att 
personalchefen kan föredra ärendet och återkomma med ett förslag så att 
arbetsgivaransvaret delegeras till respektive nämnd så att ansvar och befogenheter går 
hand i hand. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 184  
2. Tjänsteskrivelse från personalchefen 2015-05-25 
3. Delegering i arbetsmiljöarbetet (Personalkontoret 2011) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/248 

§ 181 Anvisningar, delårsrapport 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anvisningar för delårsrapport per 2015-08-31 antas. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall har upprättat ”Anvisningar för delårsrapport per 2015-
08-31”. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 188  
2. Anvisningar för delårsrapport per 2015-08-31 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/244 

§ 182 Begäran om medel från kultur- och 
fritidsnämnden för innebandysarg till 
Frosta Innebandyförening 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljas medel om 64 000 kronor för innebandysarg till 
Frosta Innebandyförening. 

2. Medel tas ur kommunstyrelsens investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ska bära sina kapitalkostnader för denna investering. 

Ärendebeskrivning 
Av Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-05-19 § 92 framgår att 

1. Ny innebandysarg inköps enligt offert på 63 700 kr, och 

2. Nämnden äskar medel hos kommunstyrelsen för investeringen, samt 

3 Kostnaden för sargen skall diskuteras med Barn- och utbildningssektorn. Den normala 
principen är att Barn- och utbildning betalar 50 % av kostnaderna som uppstår i 
gymnastik- och idrottshallarna. 

Bakgrunden i övrigt framgår av kultur- och fritidsnämndens underlag som bifogats 
ärendet. 

Ekonomichefen har yttrat sig och föreslagit ändringar. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till punkt 1-2 och att punkt 3 ska ändras så att texten efter 
investering stryks. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott med den ändringen att punkt 3 ändras så att texten efter investering stryks. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott förslag med ändring av punkt 3 så att 
texten efter investering stryks. 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 189 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2015-06-05 
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 § 92 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/235 

§ 183 Äskande av tilläggsanslag till 
bostadsanpassningsbidrag (Miljö- och 
byggnadsnämnden) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas inte tilläggsanslag i driftbudgeten avseende 
bostadsanpassningsbidrag. 

2. Eventuella över- och underskott hanteras i samband bokslutsarbetet för 2015. 

3. Avtal ska skrivas med fastighetsägarna om återlämning när behovet av 
bostadsanpassning upphör. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt § 61 att hos kommunstyrelsen äska 1,6 mkr i 
tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag. 

Mängden nya ärenden inom bostadsanpassning som inkommer till myndigheten är större 
än förväntat. Till dags dato har vi haft kostnader på 850 000 kr, detta på en totalbudget 
om 1,1 mkr. Om ärendetillströmningen fortsätter i samma takt, vilket vi antar, så kommer 
myndigheten att behöva ett tillskott om 1,6 mkr. Detta skulle ge en totalkostnad för 2015 
om 2,7 mkr. 

Ekonomichefen har yttrat sig över ärendet och föreslagit ändrat förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 190 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2015-06-05 
3. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 § 61 
4. Tjänsteskrivelse från byggnadsinspektören 2015-04-30 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  19 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/205 

§ 184 Musikskolan - Kulturskolesatsning, 
äskande om ramförstärkning från kultur- 
och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tilläggsanslag i driftbudgeten avseende musikskolan – kulturskolesatsning under 2015 
tilldelas inte. 

2. Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag åt nämnden att göra 
en ny, långsiktigt plan för hur Kulturskolan ska utvecklas de närmaste fem åren. Nämnden 
ska då även ge svar på hur lokal- och personalförsörjningen ska ordnas och kostnaden 
för detta. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har genom beslut 2015-04-21 § 67 uttryckt att Musikskolans 
Kulturskolesatsning är angelägen att startas upp till hösten 2015. För detta äskar kultur- 
och fritidsnämnden av kommunstyrelsen om en ramförstärkning på 185 000 kr från och 
med hösten 2015 och framöver med 370 000 kr årligen. 

Ekonomichefen har yttrat sig över ärendet och föreslagit avslag med hänsyn till att 
ekonomiska förutsättningar för satsningen saknas. 

Yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 191  
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2015-06-05 
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 
4. Tjänsteskrivelse från rektorn på musikskolan i Höör 2015-03-20 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  20 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/256 

§ 185 Begäran om medel för utbildning och 
testlabb för medarbetardriven innovation i 
äldreomsorgen - tre delar under 2015 -
2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Finansieringen för medarbetarbetardriven innovation i äldreomsorgen garanteras. 
Garantin finansieras med ytterligare externa projektmedel alternativt omdisponering av 
kommunstyrelsens medel för utvecklingsfunktioner. Garantin maximeras till 150 000 kr 
utöver tidigare beslut på 500 000 kr. 

2. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör informerar om socialnämndens oro för ytterligare underskott med 
anledning av projektet. Kommunledningen har avsatt medel för vissa 
utvecklingsfunktioner (utvecklingsstrateg och miljöstrateg m.fl.). Då flera av dessa 
funktioner tillsätts först efter sommaren finns medel som kan omdisponeras till 
socialnämndens projekt. Det ska även sökas extern finansiering. 

Ekonomichefen har yttrat sig i ärendet. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 192  
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 
3. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-05-21 § 66 
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-13 § 93 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  21 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/194 

§ 186 Samordningsförbundet MittSkåne 
Finsam, överflyttning av ansvar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Ansvaret för Samordningsförbundet MittSkåne, FINSAM, överflyttas fr.o.m. 2015-01-01 
från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

2. Budgeten för Samordningsförbundet MittSkåne, FINSAM, flyttas från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Mitt Skåne, FINSAM, bildades 2011-04-01. Parter i förbundet är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt kommunerna Eslöv, Höör 
och Hörby. 

Den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete genom att de samlade resurserna används så effektivt som möjligt. 

Socialnämnden beslutade 2015-04-21 att flytta över ansvaret för Samordningsförbundet 
Mitt Skåne, FINSAM från socialnämnden till kommunstyrelsen fr.o.m. 2015-01-01 och att 
budgeten flyttas från socialnämnden. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 194  
2. Skrivelse från Monica Malmqvist Andersson 2015-06-18 
3. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-04-21 § 50 
4. Tjänsteskrivelse från socialchefen 2015-03-31 
5. Information från FINSAM 2015-01-12 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  22 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/289 

§ 187 Förslag till nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Föreslaget yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal antas såsom sitt. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören har kommit in med en skrivelse i ärendet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 196 
2. Yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, daterat 2015-06-22. 
3. Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, inkl bilagor. 
4. E-postmeddelande om remisskonferens. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  23 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/107 

§ 188 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kansliet uppdras att undersöka möjligheterna för hur de 
beslutande politikerna på bästa sätt ska få tillgång till ärendeakter för att kunna 
kontrollera de delegerade ärendenas hantering. 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegationsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2015-05-27 - 2015-05-
27, 2015-06-18 - 2015-06-18 och 2015-07-02 - 2015-07-09. KSF 2015/91 
2. Delegationsbeslut fattade av stf räddningschef Joakim Ilmrud, 2015-05-13 - 2015-06-16 
och 2015-06-16 - 2015-06-16. KSF 2015/92. 
3. Delegationsbeslut fattat av räddningschef Lars Nilsson ang ”Varsel om stridsåtgärder 
Brandmännens Riksförbund (BRF) Höörs kommun.  

Yrkanden 
Christer Ohlsson (M) yrkar att kansliet ska uppdras att undersöka möjligheterna för hur de 
beslutande politikerna på bästa sätt ska få tillgång till ärendeakter för att kunna 
kontrollera de delegerade ärendenas hantering. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Christer Ohlsson (M). Ordföranden 
ställer proposition på yrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med förslaget. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  24 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2013/197 

§ 189 Svar till kommunstyrelsen ang 
Revisionsrapport, ”Barn och unga som 
far illa eller riskerar att fara illa - 
granskning av samverkan mellan 
nämnderna”. 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger det gemensamt upprättade svaret från barn- och 
utbildningschefen och socialchefen till handlingarna och översänder svaret till 
revisorerna.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen har utgått från 
följande revisionsfråga: ”Har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa?” 

 

De förtroendevalda revisorerna i Höörs kommun ser allvarligt på framkomna iakttagelser i 
samband med den genomförda granskningen. Utifrån vad som framgår i rapporten önskar 
revisorerna få kommunstyrelsens och nämndernas yttrande på följande frågor. 

1. Hur ställer sig nämnderna till att gemensamt identifiera områden för samverkan 
rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa för att kunna ge sektorerna 
gemsamma mål och uppdrag att ta fram riktlinjer, rutiner, arbetsformer och 
ansvarsfördelning? Styrningen bör vidare förtydligas genom att nämnderna beskriver vilka 
resultat man vill uppnå genom samverkan, vilket möjliggör uppföljning av effekterna av 
samverkan. 

2. Hur ställer sig nämnderna till att ta fram gemensamma riktlinjer för hur systematisk 
uppföljning och utvärdering av effekter och resultat utifrån samverkan ska ske samt 
former för återrapportering till de berörda nämnderna? Rutin för att säkerställa att 
uppföljning av insatser i individärenden sker systematiskt bör också ingå som en del i 
utvecklingen av samverkan. 

3. Hur ställer sig kommunstyrelsen till iakttagelsen om att kommunstyrelsen bör tillse att 
nämnderna arbetar efter, och följer upp, de målsättningar som antagits i fullmäktige 
rörande barn- och ungdomspolitiken? 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  25 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Socialchef Monica Dahl och barn- och utbildningschef Martin Persson har i en gemensam 
skrivelse, daterad den 15 januari 2014, som behandlats i såväl socialnämnden som barn- 
och utbildningsnämnden svarat på de frågeställningar som framförs i revisionsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen gav den 13 mars 2014, § 46, kommundirektör Michael Andersson i 
uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 24 april arbeta fram ett 
förslag till sammanfattning och åtgärdsbeskrivning i anledning av barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma svar på revisionsrapporten. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-08 § 85 att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden återrapporterar skriftligen till kommunstyrelsen den 4 december 
2014, hur samverkan fungerar mellan nämnderna rörande barn och unga som far illa eller 
riskerar att fara illa. 

Socialchef Monica Dahl och barn- och utbildningschef Lisbeth Johansson har upprättat 
svar till kommunstyrelsen som svar på hur samverkan mellan nämnderna fungerar 
rörande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-06-18 § 91 
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2015-06-08 § 88 
3. Tjänsteskrivelse från socialchef Monica Dahl och barn- och utbildningschef Lisbeth 
Johansson  
4. Protokollsutdra från kommunstyrelsen 2014-05-08 § 85 
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-03-13 § 46  
6. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-02-03 § 2 
7. Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-01-23 § 21 
8. Svar från socialchef Monica Dahl och barn- och utbildningschef Martin Persson, 2014-
01-15, med bilaga, Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och 
Skånes kommuner 
9. Kommunförbundet Skåne, ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne 
och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 
och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, 2013-06-10. 
10. Missiv från revisorerna i Höörs kommun, 2013-06-12. 
11. Revisionsrapport ”Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av 
samverkan mellan nämnder”, juni 2013. 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-08-10  26 (28) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/89 

§ 190 Kurser och konferenser 2015 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Erik Mårtensson (KD), Susanne Asserfors (S), Annagreta 
Reinholdz (S), Stefan Liljenberg (SD) och Helena Ohlson (SD) ska delta i ”Utmana dina 
sinnen” 2015-10-30. 

I övrigt lägger kommunstyrelsen informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Inbjudan från Synskadades Riksförbund Ringsjöbygden, ”Utmana dina sinnen!”, 2015-
10-30. Tanken med träffen är att politiker, tjänstemän och handläggare ska erbjudas 
möjlighet att prova på vardagliga situationer ur en synskadad/blind persons synvinkel. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott är inbjuden till Regionens dag på fredag. 

Yrkanden 
Erik Mårtensson (KD), Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Stefan Liljenberg 
(SD) och Helena Ohlson (SD) önskar delta i ”Utmana dina sinnen” 2015-10-30. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns föreslag till deltagande i dagen ”Utmana dina 
sinnen”. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att deltagande ska ske enligt förslagen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/56 

§ 191 Anmälningar KS 2015 (för 
politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22  
2. Länsstyrelsen, Skåne, beslut om tillstånd att i djurpark förevisa djur av arter som lever 
vilt. KSF 2015/246 
3. Länsstyrelsen Skåne, miljöavdelningen, ”Beslut om utvidgade strandskyddsområden 
inom Höörs kommun. KSF 2013/294 
4. Länsstyrelsen Skåne, beslut om ”Ändringstillstånd enligt miljöbalken”, Skåne Grus AB. 
KSF 2009/300 
5. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Korsaröd 3:3, fornlämning nr 678, Tjörnarps 
socken, Höörs kommun 
6. Protokoll HFAB 2015-04-16, styrelsesammanträde, 2015-05-27, årsstämma och 2015-
05-27, styrelsesammanträde. 
7. Protokoll från Kävlingeåns vattenråd 2015-05-21. KSF 2015/294 
8. Statens offentliga utredningar 2015-04-24, ”Teckna en avsiktsförklaring - första steget 
mot en överenskommelse”. KSF 2015/284 
9. Protokoll från MERAB, bolagsstämma 2015-05-07 och styrelsemöte 2015-05-22. KSF 
2015/278 
10. Protokoll från FINSAM, samordningsförbundet Mittskåne, 2015-06-04. KSF 2015/139 
11. Regeringskansliet, finansdepartementet, remiss 2015-04-21, ”En kommunallag för 
framtiden (SOU 2015:24). KSF 2015/281 
12. Förfrågan om markområde för tillfällig parkering, Bosjökloster, Jan Sanden. KSF 
2015/315 
13. Ansökan från Bosjökloster, Thord Bonde om medel för bussförbindelser till 
Bosjökloster slott. KSF 2015/300 
14. Brev efter upphävt planuppdrag, Höörsgård 26. KSF 2015/299 
15. Länsstyrelsen Skåne, beslut om förordnande av besiktningsmän för viltskador. KSF 
2015/327 
16. Kommundirektörens nyhetsbrev Juni 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/355 

§ 192 Prognosrapport 2015 (maj månad) 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall redogör för maj månads prognosrapport 2015. 

Beslutsunderlag 
1. Prognosrapport Maj 2015 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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