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§ 193 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande med undantag av Christer Olsson (M) som ersätts av 
Camilla Källström (M) och Stefan Liljenberg (SD) ersätts av Lars Andersson (SD). 

Efter § 202 ersätts Anna Palm (M) av Johan Svahnberg (M). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 194 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Fredrik Hanell (MP) och Erik Mårtensson (KD) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på Backagården, 2015-09-17 kl 09:30. 

3. Föredragningslistan godkänns. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/95 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Höörsgård 
5 m.fl. (Verksamhetsområde syd). 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till detaljplan för Höörsgård 5 m.fl. har varit ute på granskning under perioden 1 
april – 1 maj 2015. Under granskningen kom 10 stycken yttranden in 4 stycken med 
synpunkter. 

Handlingarna har reviderats enligt inkomna synpunkter. Ändamålet J=Industri har ändrats 
till den nya möjliga bestämmelsen Z=verksamheter. Redaktionella ändringar på 
plankartan när det gäller skyddsavstånd till gasolstation samt prickad mark har ändrats 
samt anpassats efter de körspår som tankbilarna behöver. 

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 2015-08-24 § 204 
2. Tjänsteskrivelse, 2015-06-10 
3. Plankarta, antagandehandling, 2015-09-14 
4. Planbeskrivning, 2015-09-14 
5. Granskningsutlåtande, 2015-09-14 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/292 

§ 196 Förslag till sammanträdesplan ks 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsens sammanträden för år 2016 bestäms enligt upprättad 
sammanträdesplan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträden för år 2016 bestäms enligt upprättad 
sammanträdesplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) när 
ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen 
eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med 
kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens 
anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska 
kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas 
ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer. 

Kommunstyrelsen bestämmer enligt 6 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) tid och 
plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel (1/3) 
av kommunstyrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar ordföranden för att kallelse utfärdas till 
sammanträden. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på lämpligt 
sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bestämmer enligt kommunstyrelsens reglemente tid 
och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser 
att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Inom kommunledningskontorets 
kommunkansli har det upprättats ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utifrån följande 
förutsättningar: 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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1. Mötesfria veckor: V 8, 13 och 44 som är lovveckor som huvudsakligen ska vara 
mötesfria. Undantag görs för kommunfullmäktigesammanträdet den 30/3 som är v. 13. 

2. Vid planeringen har kommunkansliet utgått från kommunfullmäktiges 
sammanträdestider och regeln att alla ärenden till kommunfullmäktige ska vara beredda. 
Ett ärende ska därför först behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott, därefter ska 
det finnas skälig tid att upprätta protokoll och att justera protokollet så att dessa ärenden 
sedan kan ingå i en kallelse till kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsen ska aktuella 
ärenden sedan vidare till kommunfullmäktige. För att rätt kvalité ska kunna upprätthållas 
krävs därför ett visst minsta mellanrum mellan de sammanträden som ingår i ett flöde. 

3. Kommunfullmäktige har ett sammanträde sista onsdagen i varje månad med följande 
undantag: v 8 undviks då det är sportlov, tidigare sammanträde i juni pga semester, inget 
sammanträde i juli och decembermötet ska vara innan jul. 

4. Kommunstyrelsen har ett sammanträde varje månad utom i juli. Sammanträdena ska 
läggas måndagar två veckor innan kommunfullmäktiges sammanträden. Undantag görs 
den 7 juni som är en tisdag. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ett sammanträde varje månad utom i juli. 
Sammanträdena ska läggas måndagar två veckor innan kommunstyrelsens 
sammanträden. Undantag görs i mars och i oktober då sammanträdena tidigareläggs 1 
vecka (21/3, 24/10). 

6. Kommunstyrelsens sammanträden börjar regelmässigt kl. 10.00 i Höörsalen i 
kommunhuset. Gruppmötena börjar regelmässigt 08:30. 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden börjar regelmässigt kl. 08:30 i 
Höörsalen i kommunhuset. 

Yrkanden 
Camilla Källström (M) yrkar att tiden för kommunstyrelsens sammanträden ska ändras så 
att sammanträdena börjar kl. 13:00 istället för kl. 10:00. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och Camilla Källströms (M) yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 205 
2. Förslag till sammanträdesplan ks 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/320 

§ 197 Ändring av ordning för inkallande av 
ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för åren 2015-2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande regler för ersättares inträde till tjänstgöring ska gälla i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för åren 2015-2018: 

1. Inom en partigrupp inträder ersättarna i följande ordning: Annagreta Reinholdz (S), 
Anders Magnhagen (S), Björn Andreasson (M), Camilla Källström (M), Maria Truedsson 
(MP), Hanna Ershytt (C). 

2. Partigruppsordning för inkallande av ersättare: 

Partigruppstillhörighet ord ledamot                        ersättares partitillhörighet 

S                                                                         S, MP, C, M 

M                                                                        M, C, S, MP 

MP                                                                      MP, S, C, M 

C                                                                         C, M, S, MP 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas ett 
arbetsutskott bestående av sex ledamöter och sex ersättare. Ledamöterna och ersättarna 
i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018 valdes vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2015 (ärende med Dnr KSF 2014/384). 

Det har kommit fram att den då beslutade ordningen med personliga ersättare vållat 
praktiska problem och därför föreslås istället att ersättare tillsätts i ovan föreslagen 
ordning. Ordningen följer mönstret för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser 
till vilka val förrättas av kommunfullmäktige (se Dnr KSF 2014/345). 

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. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 206  
2. Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2015-07-16 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-21 § 3 
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-12-17 § 97 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/364 

§ 198 Ringsjöbandet - Ändring av 
översiktsplan för Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde.  

Ärendebeskrivning 
Planen för Ringsjöbandet var på samråd sommaren 2013. Planförslaget har nu ändrats 
med utgångspunkt i de yttranden som inkom vid samrådet. Det nya förslaget har 
diskuterats vid Samarbetsgruppen avseende samhällsbyggnadsfrågor den 17 juni 2015. 
Sedan dess har handlingarna kompletterats med en konsekvensbeskrivning. Visst arbete 
återstår fortfarande när det gäller bilder samt konsekvensbeskrivning. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde så 
att partigrupperna kan ta ställning till ändringsförslagen. 

Susanne Asserfors (S) yrkar att förslaget på delområde 6 ändras så att de områden kring 
Sätoftaskolan som klassificerats som utbyggnads område för bostäder (röda områden) 
ändras till utveckling av service och verksamheter (gula områden). 

Fredrik Hanell (MP) yrkar att del av delområde 4, Blommeröd och del av delområde 7, 
Ringsjöhöjden ändras från utbyggnadsområden för bostäder (röda områden) till områden 
för natur/rekreation (gröna områden). 

Lars-Olof Andersson (C) yrkar att en radie på 150 meter kring reningsverket (delområde 
1) undantas från område för natur/rekreation (grönt område). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det formella yrkandet om bordläggning ska behandlas först. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bordlägga ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 207  
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare/kommunarkitekten 2015-08-14 
3. Samrådsredogörelse Ringsjöbandet 2015-08-13 
4. Plan för Ringsjöbandet 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-14  12 (24) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2015/184 

§ 199 Sverigeförhandlingen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Karin 
Kallioniemis yttrande som sitt eget och sända det till Sverigeförhandlingen. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 
Skånebilden som presenterats av Region Skåne tillsammans med de sju skånska 
tillväxtmotorerna/regionala kärnorna. 

Ärendebeskrivning 
Sverigeförhandlingen arbetar med att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första 
höghastighetsjärnväg där tågen kan gå i 320 km/h. Tågen kommer att kunna köra från 
Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska 
leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya 
järnvägen. Sverigeförhandlingen har i uppdrag att förhandla om medfinansiering där 
nyttorna står i fokus och där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och 
påverka resultatet. Arbetet är nu inne i en faktafas. Under 2016 inleds förhandlingarna 
som beräknas vara klara under hösten 2017. 

Trafikverket har på uppdrag av Sverigeförhandlingen tagit fram regionalekonomiska 
analyser som visar hur stora ekonomiska nyttor höghastighetsjärnvägen kan ge i 
respektive kommun. Analyserna visar att alternativ US2B via Värnamo och Hässleholm 
ger störst samlad positiv effekt av restidsnyttor (alla kommuner), men skillnaden är liten 
jämfört med alternativ US1 via Värnamo och Helsingborg. Det tredje alternativet, US5 via 
Växjö och Hässleholm ger inte lika stora restidsnyttor. US2B ger störst restidsnyttor även 
för Höörs kommun. 

Region Skåne har arbetat för att ena Skånes kommuner kring en gemensam linje i 
förhållande till Sverigeförhandlingen och under sommaren presenterade regionen 
tillsammans med de sju skånska tillväxtmotorerna/regionala kärnorna Malmö, Lund, 
Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg ”Skånebilden”. De 
gemensamma utgångspunkterna är bland annat att: 

Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i 
Malmö, Lund och Hässleholm. 

Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att undanröja de stora 
flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade 
ScanMed-korridoren. 

Kommunerna har också möjlighet att redovisa egna nyttoberäkningar som underlag för 
kommande förhandlingar. En mall för detta har skickats ut till kommunerna. Den omfattar 
bostadsnytta, restidsvinster, arbetsmarknadsnytta, miljönytta, näringslivsnytta, social 
nytta och övriga nyttor. För var och en av dessa nyttor frågar Sverigeförhandlingen efter 
kvantifiering i miljoner kronor. För en del av nyttorna finns underlag i Trafikverkets 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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regionalekonomiska analyser men andra nyttor är upp till kommunen själv att bedöma. 

Yrkanden 
 
Rolf Streijffert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
 
Bifallsyrkandet biträds av Lars-Olof Andersson (C) och 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. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 208. 
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare/kommunarkitekten 2015-07-28. 
3. Yttrande från samhällsplaneraren/kommunarkitekten 2015-07-28. 
4. Trafikverkets rapport: Höghastighetsbanor inom Sverigeförhandlingen – resultat av 
prognos, effekter samt regional fördelningsanalys. 
5. Missiv till Trafikverkets rapport. 
6. Metoder och redovisning av nyttoberäkningar i Sverigeförhandlingen. 
7. Skånebilden – Våra gemensamma utgångspunkter. 
8. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/277 

§ 200 Revidering av biblioteksplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att revidera biblioteksplanen för antagande i 
kommunfullmäktige senast i maj 2016. 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplan för Höörs kommuns bibliotek 2010 - 2013 behöver revideras. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-06-16 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bibliotekschefen ska få uppdraget att revidera biblioteksplanen. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden, inte kommunfullmäktige, ska vara 
uppdragivare för framtagande av en ny biblioteksplan. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut samt Anna Palms (M) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Anna Palms (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 209 
2. Tjänsteskrivelse från bibliotekschefen 2015-05-25 
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens presidium 2015-06-02 § 71 
4. Biblioteksplan 2010 - 2013 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/301 

§ 201 Arvode till god man  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunen ska betala huvudmannens del av arvodet till den gode mannen, dvs. 5 805,50 
kr för år 2014. 

Ärendebeskrivning 
En huvudman har inte ekonomiska möjligheter att betala sin del av arvodet, 5 805,50 kr, 
till sin gode man Leif Appelqvist. För att den gode mannen inte ska lida skada föreslås att 
kommunen även ska betala huvudmannens del av arvodet.  

Överförmyndare Ingemar Lindh har föredragit ärendet för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Yrkanden 
Mikael Sparrhult (FP) 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. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 210 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/298 

§ 202 Ekonomisk handlingsplan för 
Socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomichefens skrivelse antas såsom sin. 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet ovan samt om socialnämndens beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Innevarande budgetår tillförs socialnämnden 2,1 miljoner kr från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter (ansvar 120, aktivitet 9011, konto 7499, aktivitet 9004). 

2. De AFA-pengar som kommunen kommer att erhålla under hösten öronmärks för 
socialnämnden. 

Reservation mot beslutet 
Mikael Sparrhult (FP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före 
protokollets justering komma in med en skriftlig reservation. Bilaga § 202 

Ärendebeskrivning 
Social sektor har ett ekonomiskt underskott. Den ekonomiska prognosen per februari 
baseras från budgetuppföljning med enhetschefer, socialchef och ekonom och med 
statistik över beslutade insatser. 

Bakgrund 
Social sektor står inför en omfattande och långsiktig strukturförändring. De volymökningar 
som skett successivt under 2014 är enbart delvis inarbetade i budget 2015 för 
socialnämnden. Budgeten för 2015 förutsätter att det inte sker några ytterligare volym- 
eller vårdtyngdsökningar under 2015. I budgeten finns inarbetat effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 3 663 000 kr. 
 
Socialnämnden har gått in i ett nytt budgetår 2015 med ej fullt kompenserade 
volymökningar och sannolikheten för ytterligare volymökningarna under året bedöms som 
stora. 

Det är främst hemtjänsten och köp av plats i externa boende för äldre och inom LSS och 
Sol för funktionsnedsatta som har ett underskott. 
 
Det finns inget utrymme för att göra ambitionsökningar om dessa inte samtidigt är 
ekonomiskt fördelaktiga. 
Utmaningen de kommande åren handlar främst om att bibehålla kvaliteten gentemot 
medborgaren och medarbetare och samtidigt kunna möta förändrade och tillkommande 
behov. Ekonomichefen har föredragit ärendet för kommunstyrelsen och därvid 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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kompletterat informationen i ärendet enligt följande. 

Sedan tjänsteskrivelsen avfattades har det kommit en ny ekonomisk prognos där 
socialnämndens underskott beräknas uppgå till 7,1 miljoner kronor istället för 9,1 miljoner 
som tidigare prognos angett. 

Ekonomifunktionen har beräknat att Höörs kommun under 2015 kommer erhålla ca 5 
miljoner kr från AFA, vilket inte ingår i årets budget. Dessa medel kan avsättas för att 
täcka socialnämndens underskott. Resterande belopp 2,1 miljoner kronor rymms inom 
befintlig budget för kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott med följande ändring: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Innevarande budgetår tillförs socialnämnden 2,1 miljoner kr från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter (ansvar 120, aktivitet 9011, konto 7499, aktivitet 9004). 

2. De AFA-pengar som kommunen kommer att erhålla under hösten öronmärks för 
socialnämnden. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts med gjord ändring. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 212  
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2015-08-19  
3. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-06-18 § 90 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/297 

§ 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och 
lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Timavgiften för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) fastställs till 900 kronor. 

2. Timavgiften för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730) fastställs till 900 kronor. 

3. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) antas. 

4. Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
antas. 

5. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), Taxa för tillsyn enligt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och fastställda timavgifter ska gälla från och 
med den 1 oktober 2015. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog 2015-03-25, § 31, beslut om tillägg till Miljö- och 
byggnadsnämnden i form av tillsynen över tobakslagen samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. I enlighet med tobakslagen får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn 
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Kommunen 
får i enlighet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ta ut avgift, av den 
som driver detaljhandel, för sin kontroll.  

Inför kommunfullmäktiges antagande av ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808) m.m. inom Höörs kommun”, 2013-12-18 § 104, gjordes en beräkning av 
timkostnad för miljö- och byggnadsnämnden. Timkostnaden ska täcka det resursbehov 
som finns för att kunna bedriva tillsyn i den omfattning som krävs. Kommunfullmäktige 
fastställde, 2013-12-18 § 104, timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt 
livsmedelslagen till 900 kronor.  

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. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 215  
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-16 § 83 
3. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 
4. Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
5. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadschefen 2015-06-02 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/264 

§ 204 Förslag till namnberedningsreglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Namnberedningsreglementet antas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till namnberedningsreglemente ska redigeras och omformuleras så att det 
framgår att kommunstyrelsen ska besluta övriga namn som inte enligt lag ska beslutas av 
Länsstyrelsen eller annan myndighet. 

Ärendebeskrivning 
Att sätta namn på platser och anläggningar är en typ av kommunikation som kommunen 
har med sina medborgare. Det är därför viktigt att namnsättningen sker på ett likartat sätt 
för alla anläggningar. Då Höörs kommun nu växer ökar också behovet av nya namn och 
vikten av att dessa sätts på ett likartat sätt. 

Namnberedningen har ansvar för att föreslå namn till platser som gator, torg, parker och 
kvarter men också till kommunala anläggningar som skolor och fritidsanläggningar m.m. 

Föreligger förslag från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson 2015-06-04. 

Yrkanden 
Erik Mårtensson (KD) yrkar att namnberedningsreglementet ska ändras så att det framgår 
att kommunstyrelsen ska besluta övriga namn som inte enligt lag ska beslutas av 
Länsstyrelsen eller annan myndighet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut och Erik Mårtenssons (KD) yrkande om tillägg. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med det tillägg som yrkats av Erik 
Mårtensson (KD). 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 216  
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-16 § 85 
3. Tjänsteskrivelse med förslag till namnberedningsreglemente 2015-06-04 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/253 

§ 205 Fastställande av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten i Maglasäte, 
Lillasäte, Björkåsen i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Maglasäte, Lillasäte, Björkåsen i Höörs 
kommun fastställs i enlighet med bilagda karta och fastighetsförteckning med tillägg av 
fastigheten Maglasäte 13:16. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Maglasäte, Lillasäte, 
Björkåsen, Höörs kommun innebär en utökning av verksamhetsområdets omfattning och 
Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av vattentjänster. Utökning görs med 
anledning av Kommunstyrelsens beslut § 102 (Dnr KSF 2015/72) att på grund av förhöjda 
bly- och kadmiumhalter i privata dricksvattentäkter tidigarelägga utbyggnaden i området. 

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska 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 Maglasäte, Lillasäte, 
Björkåsen i Höörs kommun och vilka fastigheter som berörs framgår av karta och 
fastighetsförteckning. 

VA-chefen Magnus Brom har föredragit ärendet för kommunstyrelsen och då informerat 
om att kartan och fastighetsförteckningen ska kompletteras med fastigheten Maglasäte 
13:16. Han informerar om att de fastigheter som inte omfattas av fastighetsförteckningen 
får ansluta sig efter frivillig överenskommelse. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott med tillägget att verksamhetsområdet även ska omfatta fastigheten 
Maglasäte 13:16. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget att 
verksamhetsområdet även ska omfatta fastigheten Maglasäte 13:16. 

 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24 § 217 
2. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden § 54 
3. Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Maglasäte, Lillasäte, 
Björkåsen i Höörs kommun. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/56 

§ 206 Anmälningar KS 2015 (för 
politikerportalen) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna skrivelsen i punkt 8 till kommunens 
synpunktshantering för hantering av ärendet. Kommunstyrelsen lägger resterande 
anmälningar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser 

1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24  
2. Minnesanteckningar från Rönneåns vattenråd 2014-10-16 och 2015-03-19, KSF 
2015/312  
3. Minnesanteckningar från Rönneå Kommitténs AU 2015-03-19, KSF 2015/312 
4. Protokoll inkl bilagor från Rönneåns Vattenråd, årsstämma för Rönneåkommittén 2015-
06-01, KSF 2015/312 
5. Protokoll inkl bilagor från Rönneåns vattenråd, årsstämma 2015-06-01, KSF 2015/312 
6. Beslut från Kammarrätten i Göteborg, Överklagat avvisningsbeslut; fråga om 
prövningstillstånd. KSF 2015/307 
7. Regionfullmäktiges sammanträden 2016. KSF 2015/348 
8. Klagomål på nedskräpning och ”tillhåll”, 2015-08-07, Morten Andersen och Birgitta 
Carlberg, KSF 2015/336 
9. Kommundirektörens nyhetsbrev Augusti 2015. 
10. Miljö- och byggnadsnämndens svar på revisionsrapporten ”Granskning av 
debiteringsrutiner inom miljö- och byggnadsnämnden.” KSF 2014/378 
11. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Klevahill 3:2, fornlämning nr 219, 220, 285, 303 
och 432 i Höörs kommun. 
12. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Norra Rörum 3:1, fornlämning nr 61, Norra 
Rörums socken, Höörs kommun. 
13. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda fornlämningar 
inom fastigheten Ormanäs 3:5 och 3:6, fornlämning nr 57 i Munkarps socken, Höörs 
kommun 
14. Information till styrelser och nämnder ang ”Kartläggning av hur personuppgifter 
hanteras i Höörs kommun”. 

  

Yrkanden 
Susanne Asserfors (S) yrkar att punkten 8 ska skickas till kommunens 
synpunktshantering för åtgärd. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande av Susanne Asserfors (S) avseende 
punkt 8. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Susanne Asserfors (S) yrkande och att övriga punkter läggs till 
handlingarna. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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