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Plats och tid

Höörsalen
Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00–14:20

Beslutande

Stefan Lissmark (S)
Anna Palm (M)
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Asserfors (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Mikael Sparrhult (L)
Helena Ohlson (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)

Utses att justera

Christer Olsson (M), Rolf Streijffert (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, Södergatan 28, 2016-01-14 kl. 09:00

Paragrafer 1 - 19

Sekreterare

Gunilla Dencker Skog
Ordförande

Stefan Lissmark (S)
Justerande

Christer Olsson (M)

Rolf Streijffert (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-01-14

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2016-02-08
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Icke beslutade ledamöter

Maria Boström-Lambrén (S)
Kenneth Kallin (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Olle Krabbe (V)
Björn Andreasson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Lars Andersson (SD)

Övriga

Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, Planeringsoch utvecklingsenheten, § 4
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret. §§ 5-10
Linda Andersson, Budgetsamordnare, KLK, Ekonomikontoret,
§§ 5-10
Camilla Lindhe, Personalchef, KLK, Personalkontoret, § 11
Ewa Näslund, Biträdande socialchef, Social sektor, § 12
Hilda Knafve, Kultur- och Fritidsstrateg, Kultur- och Fritidssektorn,
§ 14
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§ 1 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Christer Olsson (M) och Rolf Streijffert (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-01-14 kl 09:00.
3. Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/553

§ 3 Anmälningar KS 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll och inkomna/utgående skrivelser
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14.
2. Minnesanteckningar från styrgruppen Pågatåg Nordosts möte 2015-12-04.
3. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Trulstorp 3:7, fornlämning nr 184, Norra Rörums
socken, Höörs kommun. KSF 2015/380.
4. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till föryngringsåtgärder inom fornlämning RAÄ
27:1 inom fastigheten Norra Rörum 7:10, Norra Rörums socken, Höörs kommun. KSF
2015/380.
5. Kommundirektören nyhetsbrev december 2015.
6. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden 2015-12-08 § 109, ”Slutredovisning VAutbyggnad Ormanäs 2. KSF 2015/573.
7. Cirkulär 15:35 angående pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i
kommunal regi från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. KSF 2015/553.
8. Cirkulär 15:36 angående värdesäkring av ersättning som betalas till bl.a. lärare utan
försäkringsskydd enl AGS-KL från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. KSF
2015/553.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Camilla Källström (M) informerar om att komplett slutredovisning av VA-utbyggnaden för
Ormanäs nu finns i underlaget på Höör24 (punkt 6).
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 till beslut.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-11

8 (31)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/445

§ 4 Ansökan om planbesked, Höör Fogdaröd
8:2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Positivt planbesked lämnas för bostäder i form av villor och radhus eller
marklägenheter på fastigheten Fogdaröd 8:2.
2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.
4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
6. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2017, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas inom 3 månader från detta beslut.
7. Susanne Asserfors (S) yrkande om utredning av medfinansiering av busslinje avslås.
Reservation mot beslutet
Socialdemokratiska Arbetarpartiets partigrupp och Miljöpartiets partigrupp reserverar sig
muntligen mot beslutet enligt omröstning nr 1.
Fredrik Hanell (MP) reserverar sig muntligen mot beslut enligt omröstning nr 2.

Ärendebeskrivning
Den nya fastighetsägaren önskar uppföra villor och radhus på fastigheten Fogdaröd 8:2.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig tätortsbebyggelse vid Fogdaröd.
Fastigheten gränsar till Norra Fogdarödsvägen i nordväst, Fogdarödsstiftelsens
verksamheter i norr och Fogdarödsskogen i öster. I söder finns en privat bostadsfastighet
och väg 13.
Fastigheten är 16 ha och består till största delen av gräsbevuxen betesmark. Marken
sluttar markant åt söder. I den västra delen faller höjdnivån 5-6 meter och i öster ca 8
meter.
Kommunstyrelsen har före kommunstyrelsesammanträdet genomfört en syn på
fastigheten.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar att nordöstra spetsen med befintlig grusväg som gräns
undantas från bebyggelse av bostäder. Yrkandet biträds av Annagreta Reinholdz (S) och
Susanne Asserfors (S).
Christer Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifallsyrkandet
biträds av Anna Palm (M), Erik Mårtensson (KD) och Helena Ohlson (SD).
Susanne Asserfors (S) yrkar att Samhällsbyggnadssektorn ska uppdras att utreda en
delfinansiering av busslinje förbi fastigheten. Yrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP).
Lars-Olof Andersson (C) yrkar att Susanne Asserfors (S) yrkande ska avslås.
Avslagsyrkandet biträds av Christer Olsson (M), Anna Palm (M), Erik Mårtensson (KD)
och Helena Ohlson (SD).
Beslutsordning
Ordföranden konsterar att först ska frågan om beslutsförslagets punkt 2 – 6 prövas.
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att sedan ska frågan om nordöstra spetsen av fastigheten ska
undantas från bebyggelse av bostäder prövas. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs (Omröstning nr 1).
Ordföranden prövar slutligen frågan om Samhällsbyggnadssektorn ska uppdras att utreda
en delfinansiering av en busslinje förbi fastigheten.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att
avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs (Omröstning nr 2).
Omröstning
OMRÖSTNING NR 1
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Christer Olssons (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Nej = Bifall till Fredrik Hanells (MP) yrkande om begränsning av bebyggelsen på
fastigheten.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar JA: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik
Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (L), Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf
Streijffert (SD) och Anna Palm (M).
Följande ledamöter röstar NEJ: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria
Truedsson (MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S).
Ordföranden konstaterar att omröstningen utfallit med att 8 ledamöter röstat JA
och 5 ledamöter röstat NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
OMRÖSTNING NR 2
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Susanne Asserfors (S) yrkande om utredning av medfinansiering till
busslinje.
Nej = Bifall till Lars-Olof Anderssons (C) avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria
Truedsson (MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik
Mårtensson (KD), Mikael Sparrhult (L), Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf
Streijffert (SD) och Anna Palm (M).
Ordföranden konstaterar att omröstningen utfallit med att 5 ledamöter röstat JA
och 8 ledamöter röstat NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutat att avslå Susanne
Asserfors (S) yrkande om utredning av medfinansiering till busslinje.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare/kommunarkitekt 2015-12-03.
2. Ansökan om planbesked, 2015-10-28.
3. Tjänsteskrivelse 2015-12-14.
4. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 303.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2014/355

§ 5 Prognosrapport november 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Prognosrapport för november 2015 anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Budgetsamordnare Linda Andersson redogör för november månads prognos.
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. Prognosrapport november 2015.
2. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 307.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/522

§ 6 Ekonomisk månadsuppföljning 2016 samt
tidplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos för år 2016 antas.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat en tidplan avseende ekonomisk månadsuppföljning för år
2016.
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. Förslag till tidplan för ekonomisk uppföljning med prognos 2016, daterad 2015-12-04.
2. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 289.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/501

§ 7 Beslutsattestanter och ersättare inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delegeringsordningen för kommunstyrelsen kompletteras med punkt:
B.6.3. Kommunstyrelsens ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders
för hela kommunstyrelsen.
B.6.4. Kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall har
generell beslutattesträtt för hela Höörs kommun.
2. Informationen om kommundirektörens beslut om beslutattestanter för 2016 fattat med
stöd av Delegationsordningen för kommunstyrelsen punkt B.6.2. läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Reglemente för kommunstyrelsen 4 § kompletteras med ytterligare ett stycke:
Kommunstyrelsen har generell beslutsattesträtt för hela Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fattat beslut om beslutsattestanter och ersättare inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2016 enligt följande:
Ansvar

Beslutsattestant

Ersättare

110

Michael Andersson

Lars-Johan Rosvall

111

Gunilla Dencker Skog

114

Peter Wollin

120

Lars-Johan Rosvall

130

Camilla Lindhe

Örjan Lindström

141

Lars Frostemark

Kristina Johannesson

160

Lars Nilsson

Joakim Ilmrud

170

Göran Axberg

Michael Andersson

Anna-Karin Olsson
Linda Andersson

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att kommundirektören får utse
beslutsattestanter. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska alltid
anmälas till kommunstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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I samband med arbetet att uppdatera listan med beslutsattestanter uppmärksammades
behovet för kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall att
få en generell beslutsattesträtt inom hela Höörs kommun. Detta för att minska
sårbarheten för organisationen och undvika att fakturor betalas för sent med dryga
förseningsavgifter som följd. Detta kräver både en ändring av kommunstyrelsens
reglemente och av kommunstyrelsens delegationsordning.
Det har även uppmärksammats ett behov för kommunstyrelsens ekonom att få rätt att
beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för hela kommunstyrelsen. Detta bör framgå
redan av delegationsordningen.
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. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2016.
2. Kommunstyrelsens reglemente.
3. Kommunstyrelsens delegationsordning.
4. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 286.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/476

§ 8 Bokslutsanvisningar för bokföringsår
2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2015 fastställs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat förslag till bokslutsanvisningar för
bokföringsår 2015 med bilagor och mallar.
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. Bokslutsanvisningar med bilagor.
2. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 287.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/470

§ 9 Budget 2017 och VEP 2018 - 2019 med
tidplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
”Tidplan för arbetet med Budget 2017 och VEP 2018 - 2019” antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliets ekonomikontor har efter kommunstyrelsens arbetsutskotts
möte kommit in med en justerad ”Tidplan för arbetet med Budget 2017 och VEP 2018 2019”.
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. Tidplan för budget 2017 och VEP 2018 - 2019.
2. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 288.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/523

§ 10 Avkastningskrav på insatt aktiekapital i
Höörs Fastighets AB enligt ägardirektiv
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utbetalning av avkastningskrav för år 2015 enligt ägardirektiven för Höörs Fastighets AB
ska begäras.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun ska årligen enligt ägardirektivet erhålla marknadsmässig avkastning på
insatt kapital. Avkastningen är den för verksamhetsåret genomsnittliga statslåneräntan
med ett påslag om en procentenhet av det aktiekapital som ägaren tillskjutit.
Den genomsnittliga statslåneräntan per november 2015 är 0,65 % plus 1 % ger således
1,65 %. Höörs kommuns aktiekapital uppgår till 40 050 000 kronor för Höörs Fastighets
AB och då motsvarar det ett avkastningskrav om 661 000 kronor. Detta ger en indikation
om storleken på avkastningen vid årets slut.
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. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2015-12-02.
2. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 290.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/257

§ 11 Ändring i nämndernas reglementen,
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med nedanstående text:
Det är Kommunstyrelsens ansvar att:
A. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen,
arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
B. Se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.
C. Genom skriftlig delegering ge kommundirektören uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och därvid försäkra sig om att denne har tillräckliga befogenheter,
resurser och kompetens för att kunna utföra uppgifterna.
D. Se till att kommunövergripande styrdokument inom arbetsmiljöområdet upprättas.
E. Se till att risker och konsekvenser bedöms vid kommunövergripande ändringar i
verksamheten.
F. I det årliga budgetarbetet beakta behovet av arbetsmiljöinvesteringar.
G. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna årligen följs upp.
2. Respektive nämnds reglemente kompletteras med nedanstående text:
Det är nämndens ansvar att:
A. Se till att sektorsövergripande styrdokument som kompletterar de
kommunövergripande styrdokumenten inom arbetsmiljöområdet upprättas när det finns
behov av detta.
B. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
C. I det årliga budgetarbetet beakta behovet av arbetsmiljöinvesteringar och ta aktivt
ansvar för att den kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn och personalpolicyn kan
efterlevas.
D. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten årligen följs upp.
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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.
Kommunstyrelsen har 2015-08-10 § 149 beslutat att återremittera ärendet.
Personalchef Camilla Lindhe har återkommit i ärendet och föredragit ärendet för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
ändringen att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. Bifallsyrkandet biträds av
Christer Olsson (M).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut med ändringen att ärendet ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och tillägget och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägget
att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-08-10 § 180.
2. Tjänsteskrivelse från personalchefen 2015-05-25.
3. Delegering i arbetsmiljöarbetet (Personalkontoret 2011).
4. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 293.
_____
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Dnr KSF 2015/499

§ 12 Separat överenskommelse om platser för
ensamkommande asylsökande barn 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Överenskommelse ska tecknas med Migrationsverket avseende 75 asylplatser för
pojkar från 15 år.
2. Kommundirektören har uppdraget att skyndsamt färdigställa nya boenden för
ensamkommande barn och ungdomar.

Ärendebeskrivning
Inför 2016 förväntas Höörs kommun kunna tillhandahålla 99 platser för ensamkommande
asylsökande barn och frågan om att teckna en ny överenskommelse med
Migrationsverket aktualiseras.
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 till beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från socialt ansvarig socionom 2015-11-24.
2. Separat överenskommelse om platser för ensamkommande asylsökande barn 2016,
2015-11-24.
3. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 296.
_____
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Dnr KSF 2015/508

§ 13 Rapport till Boverket i projektet
Effektivare och tydligare förmedling av
planbestämmelser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Presentation av resultatet från projektarbetet godkänns.
2. Rapporten ska lämnas in till Boverket senast 2016-02-01.

Ärendebeskrivning
Planarkitekter och bygglovshandläggare i Höör och Hörby kommuner sökte i början av
året 2015 medel från Boverket i det nationella utvecklingsprojektet om tillämpning av
plan- och bygglagen.
Arbetet har under året bedrivits i samverkan för att utväxla kunskap och erfarenheter med
utgångspunkt i bygglovshandläggarnas tolkning av detaljplaner dels enligt syfte, dels
enligt utvecklingen i dagens samhälle. Resultatet av de två delprojekten kan appliceras
nationellt.
Rapporten ska lämnas in till Boverket senast 1 februari 2016.
Personal från plan- och GISenheten har föredragit ärendet på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde. Projektgruppen valde att fokusera på två delprojekt.
Delprojekt A
Visualisera planbestämmelser.
Det är viktigt att hitta en strategi för de allmänna råden. Titta på olika planbestämmelser
och kombinationer och vad dessa kan leda till för ”konsekvenser”, det vill säga vilken typ
av planbestämmelser ska vi använda för att reglera när vi vill ha en viss typ av
bebyggelse och utformning.
Syftet är att skapa tydlig förmedling av innebörden vid användning av olika
planbestämmelser.
•Checklista – för att kontrollera att syftet uppnås och att planbestämmelserna leder till
önskat syfte.
•Matris som kombinerar olika planbestämmelser ska visa vilken typ av bebyggelse de
skapar möjlighet för.
Delprojekt B
Projektet innebär ingående samarbete för att skapa samsyn i tolkning av
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planbestämmelser, med respekt för de två yrkesgruppernas kompetens och olika
uppdrag.
Planarkitekter och bygglovshandläggare har undersökt bygglov inom detaljplan och
diskuterat olika synpunkter och tolkningssätt vad gäller avvikelser. Ett syfte med
projektet har varit att undersöka hur planbestämmelser har använts i äldre lagstiftning och
hur de används idag för att uppnå ett visst syfte. Ett annat syfte har varit att kartlägga om
det finns meningsskiljaktigheter i tolkningen av en bygglovsprövning.
Fokus har varit på intern kompetensutveckling inom och mellan de två yrkesgrupperna för
att skapa tydligare och effektivare förmedling och användande av planbestämmelser.
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. Boverkets beslut om beviljat stöd, 2015-03-17.
2. Rapport ”Effektivare och tydligare förmedling av planbestämmelser, 3 förslag till
förtydligande”.
3. Boverkets rapport ”Får jag bygga?, om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan”.
4. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 300.
_____
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Dnr KSF 2015/512

§ 14 Översyn av bidragsbestämmelser för
kommunala bidrag gällande
studieförbund och kulturföreningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Nya bestämmelser för kommunala bidrag gällande studieförbund och kulturföreningar
antas med ändringen att punkt 6 under rubrikerna Bidragsbestämmelser och
Projektbidrag stryks.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut 500 000 kronor till studieförbund med
verksamhet i Höörs kommun. Utbetalningen med 344 000 kronor sker årligen till
kulturföreningar med verksamhet i Höörs kommun.
Behov av nya bidragsregler finns och kulturstrateg Hilda Knafve har utarbetat ”Förslag till
nya bestämmelser för kommunala bidrag” och ”Översyn av bidragsbestämmelser studieförbund och kulturföreningar.”
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2015-11-17 § 159 att nya bestämmelser för
kommunala bidrag gällande studieförbund och kulturföreningar ska antas.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar att punkt 6 under rubrikerna Bidragsbestämmelser och Projektbidrag
i förslaget stryks.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott samt ett ändringsyrkande från Anna Palm (M).
Ordföranden ställer proposition på förslaget och yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att punkt 6
under rubrikerna Bidragsbestämmelser och Projektbidrag stryks.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 § 159.
2. Utredning ang. nya bidragsregler studieförbund och kulturföreningar.
3. Förslag på nya bestämmelser för kommunala bidrag - studieförbund och
kulturföreningar.
4. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 301.
_____
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Dnr KSF 2015/498

§ 15 Ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, Q-Star, Höör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Ansökan från Qstar Försäljning AB om tillstånd till kameraövervakning på obemannad
bensinstation i Höör tillstyrks. Dock ifrågasätts nödvändigheten av filmning av GC-vägen.

Ärendebeskrivning
Qstar Försäljning AB har ansökt om tillstånd till kameraövervakning på obemannad
bensinstation i Höör.
Länsstyrelsen i Skåne har inkommit med remiss och ger Höörs kommun möjlighet att yttra
sig över ansökan.
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. Ansökan om tillstånd till kameraövervakning från Qstar 2015-11-20.
2. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 297.
_____
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Dnr KSF 2015/175

§ 16 Motion, planering avseende särskilda
boendeplatser, Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås med hänvisning till det nyligen antagna bostadsförsörjningsprogrammet,
socialnämndens budgetskrivelse samt äldrevisionen där motionens frågeställning belyses.
Reservation mot beslutet
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga § 16

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Höör föreslår i motionen ”att kommunen i sin planering avseende
så kallade boendeplatser för våra äldre, tillser att det färdigställs lokaler lämpliga för
dessa behov, så att minst 25 nya platser/lägenheter, varav ett ”lämpligt” antal anpassade
för parboende, skall finnas tillgängliga för social sektor att använda, senast före utgången
av 2018.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-05-25 § 169 beslutat att skicka motionen till
socialnämnden för yttrande avseende planering av särskilda boendeplatser.
Socialnämnden har 2015-11-17 § 174 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen i enlighet med socialnämndens eget yttrande.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till motionen samt ett förslag till
beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och förslaget och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Votering begärs.
Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut vilket innebär avslag till
motionen.
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Nej = Bifall till Stefan Liljenbergs (SD) yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria
Truedsson (MP), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD),
Mikael Sparrhult (L), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD) och Rolf
Streijffert (SD).
Ordföranden konstaterar att omröstningen utfallit med att 10 ledamöter röstat JA
och 3 ledamöter röstat NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut som innebär avslag till motionen.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-11-17 § 174.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 § 169.
3. Motion planering avseende särskilda boendeplatser. Sverigedemokraterna.
4. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 298.
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-29 § 49
_____
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Dnr KSF 2015/58

§ 17 Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsen 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut har redovisats till kommunkansliet:
1. Delegationsbeslut av Roberth Friberg 2015-11-17-2015-12-13.
2. Delegationsbeslut av Joakim Ilmrud 2015-10-28-2015-11-16.
3. Delegationsbeslut av Joakim Ilmrud 2015-10-28-2015-12-13
4. Delegationsbeslut av Lars-Johan Rosvall och Michael Andersson 2015-10-06--201512-02.
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 till beslut.
_____
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Dnr KSF 2015/518

§ 18 Utbetalning av kommunalt partistöd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. A. Att det kommunala partistödet för 2016 baseras på 56% av prisbasbeloppet för
2016 för grundstödet och 13,5% för mandatstödet, dvs 24 808 kr i grundstöd och 5
980:50 kr per mandat i mandatstöd.
B. Att beloppet per parti revideras enligt det nya förslaget.
C. Att ”fastställda regler för kommunalt partistöd” antagna 2014-12-17 ändras enligt
följande:
Punkt två utgår och ersätts med:
”2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 56% av utbetalningsårets prisbasbelopp per parti och år,
samt ett mandatstöd, som uppgår till 13,5% av utbetalningsårets prisbasbelopp per
mandat och år.
2.

Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2014 § 92 reglerna för utbetalning av
partistöd för mandatperioden. Enligt dessa regler ska kommunalt partistöd utgå med ett
grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är 24 920 kr (56 % av prisbasbeloppet för
2015) och mandatstödet är 6007:50 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2015) per mandat i
kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår efter avrundning till 445 669 kr ([24
920 * 8 = 199 360] + [6007:50 * 41 = 246 309]). Kommunfullmäktige ska besluta om
partistödet och det ska betalas ut i förskott i januari månad.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar
Att det kommunala partistödet för 2016 baseras på 56% av prisbasbeloppet för 2016 för
grundstödet och 13,5% för mandatstödet, dvs 24 808 kr i grundstöd och 5 980:50 kr per
mandat i mandatstöd.
Att beloppet per parti revideras enligt det nya förslaget.
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Att fastställda regler för kommunalt partistöd antagna 2014-12-17 ändras enligt följande:
Punkt två utgår och ersätts med:
”2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 56% av utbetalningsårets prisbasbelopp per parti och år,
samt ett mandatstöd, som uppgår till 13,5% av utbetalningsårets prisbasbelopp per
mandat och år.”
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett ändrings- och tilläggsyrkande från Anna Palm (M).
Ordföranden ställer proposition på förslaget och ändringyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut med den av Anna Palm (M) yrkande ändringen och tillägget.

Beslutsunderlag
1. Fastställda regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, antagna av
kommunfullmäktige den 17 december 2014 § 92.
2. Tjänsteskrivelse.
3. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 295.
_____
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Dnr KSF 2015/524

§ 19 Kurser och konferenser 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anna Palm (M) anmäls till Internationell dag 2016.
2. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Inbjudan till heldagskonferens, ”Internationella dag 2016”, 2016-01-20 i Stockholm,
arrangör är SKL.
2. Inbjudan till dialog ”Hur ska skånsk besöksnäring utvecklas?”, 2016-02-11 (kl. 12 16) i Malmö, arrangörer är Tourism in Skåne och Business Region Skåne.
3. Inbjudan till KomRätt-kursen ”Grundläggande kurs för överförmyndare/ledamöter och
tjänstemän, 2016-02-11--12 och 2016-03-15--16 i Stockholm, arrangör är SKL.
4. Inbjudan till konferens, ”Hållbar upphandling 2016, ny politik, lagstiftning och
myndighet”, 2016-03-14 i Stockholm. arrangör är Miljöaktuellt.
5. Inbjudan till arbetsrättsseminarium, ”Personliga skäl”, 2016-02-04 i Stockholm,
arrangör är SKL.
6. Inbjudan till konferens, ”Mål i sikte - så styr vi med sikte på miljömålen (Malmö)”, 201602-03 i Malmö, arrangör är SKL.
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 till beslut.
_____
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