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Plats och tid

Höörsalen
Måndagen den 14 mars 2016 kl 10:00–16:00

Beslutande

Stefan Lissmark (S)
Anna Palm (M)
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Asserfors (S), §§ 33 - 55
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Helena Ohlson (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD), ej § 40 p g a jäv
Anders Magnhagen (S), tjänstgör för Susanne Asserfors (S)
§§ 56 - 60
Marianne Lundgren (L), tjänstgör för Mikael Sparrhult (L)
Lars Andersson (SD), tjänstgör för Rolf Streijffert (SD), § 40

Utses att justera

Maria Truedsson (MP), Helena Ohlson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2016-03-17 kl 09:30.

Paragrafer 33 - 60

Sekreterare

Gunilla Dencker Skog
Ordförande

Stefan Lissmark (S)
Justerande

Maria Truedsson (MP)

Helena Ohlson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-14

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-17

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2016-04-08
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Övriga

Maria Boström-Lambrén (S)
Olle Krabbe (V)
Björn Andreasson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Arne Gustavsson (C)
Ismo Pääkkönen (SD)
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Monica Dahl, Socialchef, Social Sektor, § 35
Lisbeth Bonthron, Barn- och utbildningschef, Barn- och
utbildningssektor, § 36
Freddy Friberg, Kultur- och fritidschef, Kultur- och fritid, § 37
Jesper Sundbärg, Projektingenjör, Samhällsbyggnadssektor, § 37
Camilla Lindhe, Personalchef, KLK, Personalkontoret, § 45
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret,
§§ 46 - 47
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§ 33 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande förutom Mikael Sparrhult (L).
I Mikael Sparrhults (L) ställe tjänstgör Marianne Lundgren (L).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Helena Ohlson (SD) och Maria Truedsson (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-03-17 kl 09:30.
3. Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-14

7 (51)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/136

§ 35 Information om ”Innovationsracet” inom
äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen tackar för föredragningen av Monica Dahl och lägger informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Medarbetardriven innovation handlar om att fånga upp medarbetarnas idéer och
innovationskraft och ta dem tillvara. Det handlar också om att skapa förutsättningar för att
nya idéer ska komma fram. För att det ska bli så behövs en arbetsmiljö som tillåter
kreativitet och stimulerar medarbetare att tänka nytt och annorlunda.
Socialchef Monica Dahl visade en film om innovationsracet inom äldreomsorgen samt
berättade om hur genomförandet ska gå till.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 64.
2. Nyhetsbrev ”Medarbetardriven Innovation”, Monica Dahl och Michael Andersson.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/47

§ 36 Lokalbehov inför höstterminen 2016 för
Sätoftaskolan och förskoleområde Syd,
begäran om utökning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommundirektören uppdras att genom HFAB hyra moduler till Sätofta skolområde och
Ringsjöskolan och i övrigt ordna så att de kan vara klara att användas vid terminsstarten
hösten 2016.
2. Beslutet ska finansieras med engångsmedel enligt regeringsbeslut med anledning av
flyktingsituationen.
3. Modulerna ska uppfylla följande krav:
Sätofta skolområde samt Förskoleområde Syd
- 2 större samlingslokaler varav 1 har en köksdel, 5 grupprum varav 1 kontor, 2 rymliga
kapprum, minst 2 toaletter.
- 1 större samlingslokal med köksdel, 2 grupprum, toalett, rymligt kapprum (lokalen i sin
helhet ska vara handikappsanpassad).
- 1 större samlingslokal med köksdel, 2 grupprum, toalett, kapprum
- 1 större samlingslokal med köksdel, 2 grupprum, toalett, kapprum
Ringsjöskolan
- 6 klassrum för vardera 20 elever, 16-19 år.
- 1-2 grupprum för vardera 5 - 7 elever, 16-19 år.
- 1 arbetsrum för 5 lärare.
Lokalerna ska uppfylla myndighetskrav på kvadratmeterantal utifrån angivna elevvolymer
och arbetsmiljökrav för elever och personal såsom handikappanpassning, ventilation,
utrymning, brandlarm, elev- och personaltoaletter. Inbrottslarm ska installeras.
Placeringen av modulerna ska säkerställa att eleverna får tillgång till en säker utevistelse
på skolgården.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras rätt att lägga in beställningar till ytterligare
moduler om behov uppstår.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Omedelbar justering
Beslutspunkten justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om sektorns lokalbehov
inför höstterminen 2016. Sektorn föreslår att moduler anpassade för skolornas
verksamhet placeras i anslutning till nuvarande lokaler på Sätoftaskolan och
Ringsjöskolan enlig följande specifikation:
Sätofta skolområde samt Förskoleområde Syd
2 förskoleklasser, 20-25 barn/klass, inkl fritidshem:
2 större samlingslokaler varav 1 har en köksdel, 5 grupprum varav 1 kontor, 2 rymliga
kapprum, minst 2 toaletter
1 fritidshemsavdelning åk 1 ca 30 barn:
Handikappanpassat för rullstolsburen elev. 1 större samlingslokal med köksdel, 2
grupprum, toalett, rymligt kapprum.
1 fritidshemsavdelning åk 2 ca 30 barn:
1 större samlingslokal med köksdel, 2 grupprum, toalett, kapprum
1 fritidshemsavdelning åk 4-6 ca 30 barn:
1 större samlingslokal med köksdel, 2 grupprum, toalett, kapprum
Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion, gymnasieundervisning vid
vuxenutbildningen på Ringsjöskolan.
4 klassrum för vardera 20 elever, 16-19 år
1-2 grupprum för vardera 5 - 7 elever, 16-19 år
1 arbetsrum för 5 lärare
Lokalerna ska uppfylla myndighetskrav på kvadratmeterantal utifrån angivna elevvolymer
och arbetsmiljökrav för elever och personal såsom handikappanpassning, ventilation,
utrymning, brandlarm, elev- och personaltoaletter. Inbrottslarm ska installeras.
Placeringen av modulerna ska säkerställa att eleverna får tillgång till en säker utevistelse
på skolgården.
Sektorschefen har efter begäran angett att två av klassrumen med tillhörande grupprum
på Sätoftaskolan kan hänföras till att skolan sedan årsskiftet tar emot nyanlända elever i
alla grundskolans åldrar, åk F -9.
Mark och fastighetsstrateg Lars Frostemark har tagit fram ett förslag:
Förslag till lokaler Sätofta skolområde;
Förskola 16213.01 5 lika avdelningar kan delas proportionellt 60 månader
Hyra 140 000:-/mån, Montage 0 kr, Demontage 0 kr
Förslag till lokaler Ringsjöskolan,

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Skola 16214.01 4 klassrum 60 månader Hyra 73 000:-/mån, montage 0 kr, demontage 0
kr.
Vad gäller placering av moduler vid Ringsjöskolan får detta troligtvis bli på ytan mellan
Ringsjöskolan o Lindvallaskolan.
Mark och Miljöstrategen anser att modulerna vid Sätoftaskolan är mer svårplacerade då vi
inte vet var den förmodade nybyggnationen kommer att uppföras. Rektor Anna Sjöbeck
har angett att lämplig placering för fritidshemmens paviljonger är på den lilla
fotbollsplanen (grusplan mellan nya högstadiebyggnaden och mellanstadiedelen).
Till båda lokaliseringarna tillkommer anslutningar för el o VA. Kalkylera med cirka 500 000
kr /ställe.
Leveranstid mellan 5-8 mån, (väntar besked från Expandia).
Då slutligt alternativ är fastställt, bör beslut om beställning även innefatta uppdrag åt
HFAB att hantera genomförandet.
Lisbeth Bonthron, Björn Andreasson (M) och Maria Boström-Lambrén har föredragit
ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Lisbeth Bonthron har föredragit ärendet för kommunstyrelsen. Det har beslutats att
ytterligare 31 ensamkommande barn ska till boenden i Höörs kommun behövs ytterligare
2 st klassrum på Ringsjöskolan.
Yrkanden
Björn Andreasson (M) föreslår att beställningen till Ringsjöskolan ändras från 4 till 6
klassrum. Fredrik Hanell (MP), Christer Olsson (M), Anna Palm (M), Susanne Asserfors
(S), Erik Mårtensson (KD) och Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom Björn
Andreassons (M) förslag.
Susanne Asserfors (S) yrkar att beslutspunkten ska justeras omedelbart.
Anna Palm (M) föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslutsrätt för ytterligare
beställningar till kommunstyrelsens arbetsutskott. Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom
förslaget.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns 1 förslag till beslut från Björn Andreasson (M) och
två tilläggsförslag från Susanne Asserfors (S) och Anna Palm (M).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och konstaterar att
kommunstyrelsen bifallit förslagen.

Beslutsunderlag
1. Mail från Lisbeth Bonthron, ”Utökad beställning av moduler till Ringsjöskolan, 2016-0308.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 32.
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-02-15, § 9. Dnr BUN 2016/26
4. Tjänsteskrivelse Lokalbehov - begäran om utökning.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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5. Tjänsteskrivelse Sätofta.
6. Tjänsteskrivelse Ringsjöskolan.
7. Tjänsteskrivelse Vuxen.
8. Karta.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/368

§ 37 Projekt Jeppavallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Projektbudgeten förstärks med 2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens
investeringsreserv 2016 (verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och
både friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan
eller endast med smärre försening.
2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kultur- och
fritidsnämnden och uppgår år 1 till 140 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen för år
2017 och VEP 2018 till 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Omedelbar justering
Paragrafen ska justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Projektet har pågått sedan 2014 och bygger på att kommunen tillsammans med Höörs IS
(HIS) finansierar en nödvändig uppgradering av idrottsplatsen Jeppavallen innefattande
tre huvuddelar – friidrottsanläggning med nationell standard, ny tillgänglighetsanpassad
omklädningsbyggnad samt utegym/parkouranläggning. Kommunens investering är
4 000 000 kr år 2015/2016, det finns möjlighet till ytterligare 1 000 000 kr enligt
verksamhetsplanen år 2017. Resterande kostnader skulle Höörs IS finansiera via bidrag.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att beslutspunkten ska justeras omedelbart.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett förslag om omedelbar justering från Stefan Lissmark (S).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och konstaterar att
kommunstyrelsen bifallit förslagen.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 61
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Freddy Friberg, 2016-02-22
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2014/88

§ 38 Beslut om rivning/bevarande av
Spannmålskvarnen och Silon
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Beslut om rivning alternativt bevarande ska skjutas fram till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i maj 2016.
2. Kommun ska inte ansöka om rivningslov i nuläget.
Reservation mot beslutet
Christer Olsson (M) reserverar sig muntligen mot punkt 2 i beslutet.
Johan Svahnberg (M) uppger att han ska lämna in en protokollsanteckning, bilaga § 38.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-27 att ge samhällsbyggnadssektorn 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.
Inga intressenter har kunnat identifieras.
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.
Protestlistor har kommit in och anmälts till kommunstyrelsen. Arkitektstuderanden har nu
en utställning där de ställer ut deras förslag på användning av byggnaderna. En motion
har lämnats i ämnet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att räkna på vad
det skulle kosta att bevara magasinet och bygga ett bibliotek i och i anslutning till
byggnaden så att beräkningarna kan utgöra beslutsunderlag.
Yrkanden
Annagreta Reinholdz (S) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget kan bifallas och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 26
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-22 § 179.
3. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten 2015-05-13.
4. Utvecklingsplan för västra stationsområdet.
5. Kulturhistorisk utredning 2011.
6. Motion angående Gamla Kvarnen och Silon på Västra stationsområdet. KSF 2016/64
7. CBI uppdragsrapport 5P00611, Tillståndsbedömning av spannmålssilo i Höör.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/533

§ 39 Strategi för den hållbara gods- och
logistikregionen - remiss

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunarkitektens yttrande från 2016-02-29 lämnas som yttrande till Region Skåne.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Region Skåne har tagit fram förslag till Strategi för den hållbara gods- och
logistikregionen. En stor andel av Sveriges export och import passerar regionen. Med
strategin vill regionen se ett stärkt fokus på Skåne som logistikregion, ge vägledning i hur
godstransporter och logistiknäringen bör utvecklas samt stödja det skånska näringslivet
med hållbara transportlösningar genom utveckling av befintliga och potentiella
logistikområden. Remissinstanserna ombeds ta ställning till
•

Godsstrategins inriktning och fokus

•

Godsstrategins beskrivning av Skåne som gods- och logistikregion

•

Godsstrategins beskrivning av utmaningar och möjligheter

•

De ingående delstrategiernas relevans och rimlighet

Skåne som gods- och logistikregion
Region Skåne beskriver att den transporterade godsmängden i Skåne har ökat med
omkring 10 % under den senaste tioårsperioden. Samtidigt har mängden lastat och lossat
gods bara ökat med 4 %. Slutsatsen är att transittransporterna har drivit utvecklingen.
Godsflödena på järnväg är starkt koncentrerade till Södra stambanan. Godstransporterna
på det övergripande vägnätet i Skåne har ökat med omkring 50 % under 2003-2013.
Figur ur Strategin: Övergripande godsvägnät i Skåne.
Skånes infrastruktur för gods och logistik beskrivs utifrån järnväg, hamnar, väg,
flygplatser och terminaler (noder). Höörs kommun berörs av det primära stråket för
godstransporter på järnväg i Skåne, nämligen Södra stambanan. Även när det gäller
godstransporter på väg berörs Höörs kommun tydligt av Skåne godsregion. Väg 23 ingår i
Justerande
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det övergripande nätet för godstransporter på väg och även väg 13 är väsentlig för
godstransporter. I kartan över övergripande godsvägnät i Skåne är väg 23 genom
Ringsjösundet illustrerad som ”Nuvarande vägval” medan väg 13 öster om Ringsjön är
illustrerad som ”Nytt vägval”.
Utveckling och utmaningar
Region Skåne presenterar några av de trender som påverkar transportsystemet.
Prognoser indikerar att dagens flödesstruktur kommer att förstärkas, vilket innebär att
huvuddelen av tillväxten inom vägtransporterna kommer att belasta E6/E4. För
järnvägstransporter förväntas Södra Stambanan och Godsstråket genom Skåne utgöra
huvudstråken.
Transportutvecklingen på järnväg är dock svårbedömd på grund av begränsningar i
järnvägskorridorerna. Region Skåne har därför beställt en scenarioanalys för järnvägens
utveckling i Skåne. Slutsatsen är att utan åtgärder kommer stora kapacitetsproblem att
uppstå redan 2025. I scenariot för 2035 förutsätts höghastighetsbanan vara utbyggd.
Därutöver har tre alternativa fasta förbindelser över Öresund studerats: HelsingborgHelsingör (HH), Landskrona-Köpenhamn (LF) och Malmö-Köpenhamn (Metro). Analysen
visar att LF inte har någon fördel ur kapacitetssynpunkt i Skåne jämfört med HH. Därför
används HH i jämförelsen.
Både HH och Metro kan i kombination med höghastighetsbanan avlasta Södra
stambanan. HH har fördelen att även godståg kan gå via Skånebanan, vilket får tydliga
effekter söder om Höör. Metron har fördelen jämfört med HH att Malmö som
tågbildningspunkt ligger rätt även i framtiden, vilket har betydelse eftersom det inte finns
någon rangeringspunkt av Malmös dignitet i norra Skåne. Sträckan Malmö-Lund blir svår
att avlasta i båda alternativen och utgör en propp i systemet för samtliga studerade
alternativ och trafikeringsvarianter. Möjliga lösningar är ett separat godsspår från Malmö
till norr om Lund, eller utbyggnad till sex spår mellan Malmö och Lund.
På ännu längre sikt (år 2050) kommer Öresundsbron att bli den begränsande faktorn.
Metron kan lösa kapacitetsproblemet på Öresundsbron på medellång sikt (2035) men på
längre sikt behövs både HH-förbindelsen och en ny järnvägsförbindelse MalmöKöpenhamn som klarar godstransporter.
Kapacitetsbristen inom järnvägsystemet lyfts därför fram som en av utmaningarna för den
hållbara gods- och logistikregionen. Om utbyggnaden inte klarar att hålla jämna steg med
efterfrågan riskerar tillväxten av transporter att ske främst genom vägtransporter.
Föreslagna strategier
Region Skåne föreslår fyra strategiområden:
•

Utveckla effektiv och konkurrenskraftig logistik

•

Stärka strategiska lägen och stråk

•

Främja hållbara transportslag och transportplanering
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•

Kunskapsutveckling och forskning med hållbarhetsperspektiv.

Strategierna ligger på en övergripande nivå och innehåller få konkreta förslag till åtgärder
i infrastrukturen. De behov som pekas ut är HH-förbindelsen, utbyggnad av Skånebanan
till dubbelspår samt bangårdskapacitet i norra Skåne. I övrigt hänvisas till arbetet med
den regionala transportinfrastrukturplanen där ytterligare underlag ska tas fram och
prioriteringar ska göras. Strategierna bedöms vara relevanta och rimliga, men det är svårt
att förutse vad de kommer att betyda i praktiken.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunarkitektens
yttrande från 2016-02-29 lämnas som yttrande till Region Skåne.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Stefan Lissmark (S).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget kan bifallas och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 27
2. Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi 2016-02-09
3. Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen, remiss
4. Scenarioanalys för järnvägens utveckling i Skåne
5. Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi 2016-02-29.
_____
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Dnr KSF 2015/520

§ 40 Ansökan om stöd till Storkprojektet i
Skåne för 2016
Rolf Streijffert (SD) anmäler jäv och är därför inte närvarande när punkten behandlas.
Rolf Streijffert (SD) ersätts av Lars Andersson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Storkprojektet beviljas 30 000 SEK i verksamhetsstöd för 2016.
2. Ansökan om extra katastrofstöd till Storkprojektet i Skåne avslås.

Ärendebeskrivning
Storkprojektet i Skåne lämnade den 1 december 2015 in en ansökan om 30 000 SEK i
bidrag av Höörs kommun för verksamheten under 2016. Ansökan har även skickats till
andra skånska kommuner.
Storkprojektet i Skåne inkom den 30 december 2015 med ytterligare en ansökan
angående extra katastrofstöd om 18 000 SEK med anledning av att projektets storkhägn i
Fulltofta samt ytterligare två hägn söder om Hörby kollapsat i samband med snöovädret i
slutet av november. Denna ansökan har även ställts till Hörby och Eslövs kommuner.
Bakgrund
Storkprojektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne (huvudman) och
Skånes ornitologiska förening. Målsättningen är att återetablera en fritt levande, livskraftig
och flyttande stam av vit stork i Skåne.
Storkprojektet initierades 1989 och var då ett litet uppfödningsprojekt. Efterhand har
verksamheten vuxit och förändrats och projektet driver idag en komplex verksamhet.
Fortfarande bedrivs avel, men inom ramen för projektet sker även ringmärkning,
uppsättning av boplattformar på lämpliga boplatser, uppförande av utsläppshägn,
stödutfodring till de storkar som inte flyttar samt informationsinsatser och publika
aktiviteter.
Den vita storken trivs i ett småbrutet mosaikartat landskap med våtmarker och mindre
vattendrag. Idag häckar omkring 50 fria par i Skåne med relativt gott resultat och
flyttningen hos ungstorkarna fungerar väl. De senaste åren har omkring 100 ungar per år
producerats i hägn. Tidigare har vissa av dessa ungar ”sparats” för avel, men från och
med 2015 släpps alla ungar fria för att kunna flytta och efterhand etablera en stabil
skånsk storkstam.
Under hösten 2015 har projektresultaten utvärderats och slutsatserna av detta är att
projektet nu kommer att minska avelsverksamheten. Istället kommer övervakningsarbetet
att intensifieras då det är angeläget att öka kunskapen om hur rekryteringen av nya
storkar fortgår, det vill säga kunna svara på vilka storkar det är som flyttar, återvänder och
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häckar. Projektet kommer även att arbeta vidare med förbättrade förutsättningar för stork i
landskapet bland annat genom att sätta upp boplattformar.
Stödjande kommuner erbjuds samarbete kring utveckling av projektet och av annan
verksamhet kopplad till storken.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller katastrofstödet om 18 000
kr. Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ett från Stefan Liljenberg (SD)
och ett från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla förslagen och finner
att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 28
Remissvar från miljöstrateg/ekolog Åsa Abrahamsson, 2016-02-11
Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2016.
Ansökan om ett extra ”katastrofstöd” till Storkprojektet i Skåne.
Reviderad utvecklingsplan Storkprojektet 2013-2018.
Utvärdering Reviderad utvecklingsplan Storkprojektet 2013-2018, Etapp 1.

_____
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Dnr KSF 2015/572

§ 41 Remiss av Länsstyrelsen Skånes förslag
till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2016-2020
Beslut
kommunstyrelsen beslutar:
1. Miljöstrategens yttrande antas som sitt eget.
2. Yttrandet översänds till Länsstyrelsen Skåne, miljöavdelningen.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har av Länsstyrelsen Skåne fått förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, på remiss för
synpunkter senast den 18 mars. Länsstyrelsen önskar särskilt att de remissinstanser som
föreslås vara huvudaktör eller medaktör för en åtgärd i programmet svarar på om man
avser medverka till att genomföra åtgärden, om arbete redan pågår eller om åtgärden inte
är relevant för den berörda aktören.
Bakgrund
Arbetet med det nationella miljömålssystemet tar sin utgångspunkt i det s.k. generationsmålet för Sverige, ett övergripande mål för miljöpolitiken om att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 16 nationella miljökvalitetsmål beskriver det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås till 2020.
De nationella miljökvalitetsmålen gäller även som regionala miljömål för Skåne,
(undantaget målet Storslagen fjällmiljö). Länsegna mål finns dock för målet Begränsad
klimatpåverkan.
Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen för perioden 2016-2020. Programmet innehåller förslag på prioriterade
åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer fram till och med 2020 och som ökar
förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen i Skåne län. Förslaget bygger vidare på nu
gällande åtgärdsprogram (2012-2016) och utgår liksom det nuvarande från fem prioriterade miljöutmaningar för Skåne. Miljöutmaningarna är Hållbara transporter i Skåne,
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion i Skåne.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Skåne och öka
förutsättningarna för att nå den kvalitet som beskrivs i miljökvalitetsmålen. Programmet
ska ge vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och utvecklingsinsatser, men
även stimulera ökad samverkan mellan olika aktörer. Tanken är också att optimera
resursanvändningen och lyfta synergieffekter. Åtgärdsprogrammet pekar ut åtgärder som
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bedöms som särskilt viktiga för miljöarbetet. Genom att kraftsamla och fokusera på dessa
ökar förutsättningarna för genomförande. Åtgärderna utgör dock enbart en del av det
samlade miljöarbetet i Skåne.
För var och en av åtgärderna har länsstyrelsen föreslagit huvudaktör, dvs den aktör som
har huvudansvaret för initiera och genomföra åtgärden, och medaktör, som förväntas
medverka och bidra till genomförande. Åtgärdsprogrammet relaterar till flera andra viktiga
arbetsområden, exempelvis samhällsplanering, miljötillsyn och landsbygdsutveckling,
samt regionala styrdokument, såsom klimat- och energistrategi för Skåne,
åtgärdsprogram för hotade arter och kulturmiljöprogram för Skåne, med syfte att förbättra
miljöarbetet.
Länsstyrelsen presenterar i sin helhet 77 åtgärder i åtgärdsprogrammet. För var och en
av dessa vill länsstyrelsen få svar på huruvida de tänkta huvud- och medaktörerna har för
avsikt att delta i genomförandet, om man redan arbetar med åtgärden eller om det inte är
relevant för aktören i fråga att arbeta med åtgärden och i så fall varför.
Remissinstanserna har även getts möjlighet att föreslå nya åtgärder.

Synpunkter
Höörs kommun konstaterar att ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen behövs och ställer
sig bakom Länsstyrelsens uppfattning om att en samhällsomställning är nödvändig för att
nå miljömålen. Därutöver krävs skärpt lagstiftning och teknikutveckling och att miljöfrågorna får mer tyngd i politiska och ekonomiska beslut. I den fördjupade utvärderingen
av miljömålen som gjordes av ansvariga myndigheter under 2015 gjordes bedömningen
att bara ett av de sexton miljökvalitetsmålen kan nås till 2020 med idag beslutade
styrmedel och åtgärder, samma bedömning görs på regional nivå.
I det avslutande avsnittet i förslaget till åtgärdsprogram ställer sig Länsstyrelsen frågan
om miljömålen kommer att nås med hjälp av åtgärdsprogrammet. Man konstaterar att så
inte är fallet men att det inte finns någon anledning att ge upp för det. Man konstaterar
också att en rad omvärldsfaktorer påverkar möjligheterna att uppnå målen, såsom
internationella överenskommelser och EU-direktiv. De genomförda åtgärdernas effekter
kan också ha viss fördröjning eftersom ekosystemen har lång återhämtningstid i vissa
avseenden. Slutligen slår man fast att de föreslagna åtgärderna, om de genomförs,
åtminstone kommer att ha en positiv inverkan på miljön och bidra till förutsättningar för att
målen nås längre fram. Höörs kommun utgår ifrån att Länsstyrelsen trots dessa dystra
konstateranden ändå har uppfattningen att man har tagit fram bästa möjliga åtgärdsprogram och att man har lagt det på en nivå som utgår ifrån vad som verkligen kan göras
för att nå miljömålen. Om så inte är fallet måste ett omtag göras.
Höörs kommuns uppfattning är att ett nytt regionalt åtgärdsprogram i detta sammanhang
innebär möjlighet att satsa högt och ta avstamp inför framtiden. Höörs kommun har för
avsikt att delta i arbetet med de allra flesta åtgärderna där kommuner anges som huvudeller medaktör. I många fall pågår redan arbete som relaterar till åtgärden. I arbetet med
kommunfullmäktigemålen och de lokala miljömålen är det möjligt att knyta Länsstyrelsens
åtgärdsprogram närmare till sig och därmed stärka förutsättningarna för genomförande.
Enbart i några få fall bedöms det inte vara relevant för Höörs kommun att delta i arbetet
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(se vidare bilagan Sammanställd åtgärdslista). Flera av åtgärderna är komplexa vilket gör
att det kan vara svårt att ge ett entydigt svar vad gäller genomförande.

När det gäller åtgärden om Kvalitetssäkring av avloppsvatten och slam konstaterar Höörs
kommun att här finns en motsättning i länsstyrelsens åtgärdsprogram där man å ena
sidan beskriver att slamspridning är ett sätt att återföra fosfor i kretsloppet, men å andra
sidan har en åtgärd om att tillförsel av kadmium till jordbruksmark måste minska.
Användning av slam enligt rådande praxis orsakar långsiktigt upplagring av kadmium i
jord där man sprider slam. I detta sammanhang bör man istället fokusera på att utveckla
nya tekniker och metoder för utvinning av fosfor och andra växtnäringsämnen ur
avloppsvatten. En åtgärd om detta bör läggas till i åtgärdsprogrammet.
Länsstyrelsen beskriver i åtgärdsprogrammet att en samhällsomställning som gynnar
miljömålens uppfyllande kräver ett förebyggande arbete som driver samhället i rätt
riktning. För detta krävs bland annat ny lagstiftning, lobbyverksamhet och nya
ekonomiska incitament. En åtgärd om att påverka beslutsfattare bör därför läggas till i
åtgärdsprogrammet.
Länsstyrelsen har varit angelägen om att samla en rad aktörer som kan bidra i arbetet
och det är nödvändigt att många är engagerade och bidrar. För en liten kommun som
Höör är dock resurserna för åtgärdsarbete begränsade och det är nödvändigt att andra
aktörer kan ge draghjälp i arbetet. Länsstyrelsen bör kunna ta på sig en tydligare ledarroll
än tidigare. Det behövs en motor i arbetet som mindre kommuner inte alltid kan vara på
egen hand. Länsstyrelsens (eller i vissa fall andra regionala aktörers, såsom
Kommunförbundet Skåne eller Region Skåne) uppgift kan vara att agera facilitator på
olika sätt och exempelvis erbjuda nätverk, initiera projekt eller driva på arbetet med att
skapa metoder och verktyg för kommuner och andra aktörer som inte själva har resurser
eller kapacitet att driva arbetet.
I handläggningen av detta ärende har tjänstepersoner från MittSkåne vatten,
Kommunledningskansliet, Barn- och utbildningssektor, Samhällsbyggnadssektor, Kulturoch fritidssektor samt Miljö- och byggmyndigheten deltagit.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.
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Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 29
Remissvar från miljöstrateg/ekolog Åsa Abrahamsson, 2016-02-12
Sammanställd åtgärdslista, Bilaga 2 (2016-03-07)
Missiv - Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-202
Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020

_____
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Dnr KSF 2016/60

§ 42 Möjlighet att förvärva mark i Stenskogen
vid Höörsån
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut avslås vilket innebär att Höörs
kommun inte kommer utreda möjligheterna att förvärva fastigheterna Stenskogen 2:2 och
2:3.
Reservation mot beslutet
Björn Andreasson anmäler att han kommer att lämna in en protokollsanteckning, bilaga §
42.
Fredrik Hanell (MP) anmäler att han kommer att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §
42.
Susanne Asserfors (S) anmäler att den socialdemokratiska partigruppen reserverar sig
muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Fastigheterna Stenskogen 2:2 och 2:3 är till försäljning och Höörs kommun har av
Länsstyrelsen blivit uppmärksammad på möjligheten att här förvärva ett tätortsnära
skogsområde med såväl höga natur- som kultur- och friluftslivsvärden. Området är ca 12
ha stort och utgörs av kuperad mark med 80-120 år gammal ädellövskog dominerad av
ek.
I området finns många spår av stenbrytning. Redan idag är området ett omtyckt
rekreationsområde med flera stigar. Leden ”Brottets bana” passerar i närheten. Området
har i naturvårdsprogram 2012 för Höörs kommun bedömts ha höga naturvärden. Delar av
området har gallrats/avverkats hösten 2015, men potentialen för att höga naturvärden ska
kunna vidareutvecklas på lång sikt är hög.
Fastigheternas nuvarande avgränsning redovisas i bilaga. Sju villatomter i områdets
södra del kommer att styckas av från fastigheterna och ingår inte i försäljningen.
Det finns möjlighet att ansöka om s.k. markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket
motsvarande 50 % av köpesumman om kommunen förvärvar fastigheterna och avsikten
är att bilda naturreservat i området. Såväl de biologiska värdena som områdets värden för
friluftslivet utgör skäl att bilda naturreservat. För att kunna ansöka om statsbidrag ska
naturreservatets syfte och planerade föreskrifter kunna redovisas.
Vid beslut om vidare utredning av möjligheterna att köpa fastigheterna för bildande av
naturreservat, föreslås att en extern och oberoende värderingsperson anlitas för
värdering.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-14

25 (51)

KOMMUNSTYRELSEN

Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut vilket innebär att Höörs kommun inte kommer utreda möjligheterna att
förvärva fastigheterna Stenskogen 2:2 och 2:3. Marianne Lundgren (L), Stefan Liljenberg
(SD) och Christer Olsson (M) ställer sig bakom Anna Palms (M) förslag till beslut.
Fredrik Hanell (MP) och Annagreta Reinholdz (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ett från Anna Palm (M) och ett
från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit Anna Palms (M) avslagsförslag.
Omröstning begärs.
Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Nej = Bifall till Anna Palms (M) avslagsförslag.
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), Marianne Lundgren (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 bifallit Anna Palms (M)
avslagsförslag.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 30
2. Tjänsteskrivelse från miljöstrateg/kommunekolog Åsa Abrahamsson, 2016-02-11.
3. Vägledning för statsbidrag till markåtkomst för naturreservat.
4. Ortofoto över Stenskogen 2:2 och 2:3 med nuvarande fastighetsavgränsning.
_____
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Dnr KSF 2005/71

§ 43 Godkänna handlingar för samråd
(Skogsviolen 1 - 4 och del av Höör 53:1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kostnadskalkylen godkänns vilket innebär att ledningarna inte ska flyttas.
2. Planförslag för Skogsviolen 1-4 och del av Höör 53:1 godkänns för samråd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 1 juni 2005 om planuppdrag för del av kvarteret Skogsviolen.
Bakgrunden var att den dåvarande ägaren till fastigheterna Skogsviolen 1-4 sökt marklov
för att förbereda tomterna för exploateringen. Schaktningen skulle innebära ingrepp i en
trädbevuxen höjd. Kommunen ville bevara naturmarken som buffertzon mot
industriområdet och inledde planarbete för att kunna byta plats på byggrätter och allmän
platsmark.
Markägaren var inte intresserad av att vänta på en planändring och i stället köpte
kommunen marken. Därefter avstannade planarbetet.
Höörs kommuns utbyggnadsplaner för allmänna VA-ledningar innebär att alla
bostadstomter inom detaljplan måste betala VA-anslutningsavgift. Detta gäller bland
annat de kommunägda fastigheterna Skogsviolen 1-4. Frågan om tomternas lämplighet
för bebyggelse har därför åter aktualiserats.
För att möjliggöra ny bebyggelse och bevara den trädbevuxna höjden behöver gällande
detaljplanen ändras. Detaljplanen avser bebyggas med en tätare bostadsbebyggelse,
exempelvis radhus.
Samhällsbyggnadssektor har nu tagit fram en samrådshandling för kv Skogsviolen 1-4
som säkerställer skogskullen och därmed bevarar buffertzonen mot verksamhetsområdet
samt tillåter ny bostadsbebyggelse utmed Violgatan. Samhällsbyggnadssektor föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna, daterade 2016-02-29, för samråd.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 31
2. Tjänsteskrivelse från mark- och fastighetsförvaltare Lars Frostemark, ”Kostnadskalkyl
för Skogsviolen 1-4”, 2016-01-28.
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3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-11-10 § 242
4. Planbeskrivning
5. Plankarta
_____
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Dnr KSF 2016/67

§ 44 Ändrade tomtpriser för
verksamhetsområde Nord, Sågen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Tomtpriserna på Industriområde Nord (Sågen) sänks till 200 kr/kvm.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har av Kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att ta fram
förslag till revidering av tomtpriser på Industriområde Nord.
Enligt beslut i kommunfullmäktige dnr 122/12-02 är tomtpriserna på Industriområde Nord
satta till 350 kr/kvm längs riksväg 23 och för övriga tomter till 300 kr/kvm exkl.
anslutningsavgifter.
Vid jämförelse med intilliggande kommuners tomtpriser för industri och verksamheter kan
konstateras att priserna för Industriområde Nord ligger väl i överkant. Som exempel kan
nämnas att Svalövs kommun tar 129 kr/kvm, Hässleholm 150 kr/kvm, Eslöv 150-230
kr/kvm (beroende på läge), Landskrona 150-230 kr/kvm(dyrast närmast E6).
Vid samtal med olika intressenter till kommunens tomter på Industriområde Nord har ofta
påpekats att dessa ligger för högt i pris jämfört med andra kommuner och någon
försäljning har inte blivit av. Priserna på Industriområde Syd ligger på 130 kr/kvm och där
har kommunen lyckats sälja tomter under senare år. Med tanke på det goda läget längs
Rv 23 och i jämförelse med andra kommuner torde ett rimligare pris ligga runt 200 kr/kvm.
Förslag: Att ändra tompriset på Industriområde Nord till 200 kr/kvm.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) och Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 33
2. Tjänsteskrivelse 2016-02-10.
_____
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Dnr KSF 2015/73

§ 45 Höörs kommun behöver en hbtq-plan och
ökad kunskap om hbtq-personer. Motion
från Mikael Sparrhult (FP) och Brita
Edholm (FP)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Punkt 1-2 i motionen bifalles.
2. Handlingsplan för likabehandling och hbtq-frågor antas.
3. Punkt 3 i motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Folkpartiet i Höörs kommun har den 11 februari 2015 gett in en motion med rubriken
”Höörs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap om hbtq-personer. I motionen
vill Folkpartiet att kommunfullmäktige ska besluta:
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda frågan och återkomma till kommunfullmäktige
senast på decembermötet,
2. att ta fram ett förslag till hbtq-plan för Höörs kommun samt
3. att se över möjligheterna till hbtq-certifiering.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har personalchefen tillsatt en arbetsgrupp
att utreda frågan.
Arbetsgruppen har utarbetat en handlingsplan för 2016- 2017.
Målet är att medvetandegöra ett s k normkritiskt tänkande och fördjupa
kunskaperna hos våra medarbetare och politiker om diskrimineringsgrunderna och
likabehandling. Här vill arbetsgruppen särskilt fästa uppmärksamheten på hbtq-frågan
och fördjupa kunskaperna så att man i respektive nämnd och verksamhet bättre kan
arbeta med mål kopplade till verksamhetens art.
Handlingsplanen ska vara ett stöd för kommunledning, sektorer och chefer för att
säkerställa ett normkritiskt tänkande där bland annat hbtq-perspektivet finns inkluderat
och integrerat i organisationens ordinarie arbete.
Alla förtroendevalda, alla chefer och ett stort antal medarbetare ska ha kunskap om
normkritiskt tänkande i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet.
Höörs kommun ska säkerställa att ytor såsom omklädningsrum, duschar mm anpassas så
att den personliga integriteten bibehålles för den som önskar.
I samband med övernattningar vid tjänsteresor skall man inte tvingas dela hotellrum med
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kollegor utan kunna behålla sin privata sfär och bokas i enkelrum. Möjligheterna till att
hbtq-certifiera Höörs kommun har undersökt och kostnaderna för en sådan certifiering
beräknas till 100 000 kr. Personalkontoret överlåter frågan om hbtq-certifiering till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Christer Olsson (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Punkt 1-2 i motionen bifalles.
2. Handlingsplan för likabehandling och hbtq-frågor antas.
3. Punkt 3 i motionen avslås.
Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP), Susanne Asserfors (S), Rolf Streijffert (SD),
Annagreta Reinholdz (S), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg (SD) och Erik
Mårtensson (KD) ställer sig bakom förslaget.
Marianne Lundgren (L) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Christer Olsson (M) och ett
förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit Christer Olssons (M) förslag.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 34
2. Motion ”Höörs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap om hbtq-personer”,
folkpartiet.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-02-25 § 23.
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 § 116.
5. Tjänsteskrivelse och handlingsplan för likabehandling och hbtq-frågor.
_____
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Dnr KSF 2016/23

§ 46 Ansökan om ekonomiskt bidrag till
Konstföreningen Paletten 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Konstföreningen Paletten beviljas föreningsbidrag för år 2016 med 20 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen tilldelas 20 000 kr från driftsbudget 2016 inom finansförvaltningen,
aktivitetsnummer 9003, för finansiering av beslutet.

Ärendebeskrivning
Konstföreningen Paletten ansöker om bidrag för 2016. Föreningens syfte är att på olika
sätt främja kommunanställdas och förtroendevaldas kontakt med konst i olika former och
ge möjlighet för medlemmarna att köpa konst till rabatterat pris.
Föreningen har de senaste åren trots populariteten tappat medlemmar. För att kunna
behålla kvaliteten och månadsutställningarna samt kunna utföra arrangemang, önskar
Paletten erhålla årligt bidrag på 20 000 kronor. Motsvarar 12,60 kr/per ca (1400)
kommunanställd och (50) anställd i kommunala bolag samt förtroendevald (140) , som
utgör möjliga medlemmar.
Kommunstyrelsen har för driftsbudget 2016 inom finansförvaltningen i aktivitetsnummer
9003 beslutat att avsätta en kommungemensam driftsreserv varur respektive nämnd kan
äska medel för oförutsedda händelser.
Medel finns kvar på ovanstående anslag och ekonomikontoret har inget att erinra mot
ovanstående begäran ur ett finansiellt perspektiv.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 35
2. Remissvar från ekonomichefen 2016-02-09
3. Ansökan från konstföreningen Paletten, 2016-01-18
4. Resultat och balansräkning 2015
5. Stadgar Paletten
_____
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Dnr KSF 2015/538

§ 47 Begäran om yttrande från
kommunrevisionen angående om
kommunstyrelsen har en tillräcklig
styrning och kontroll av kommunens
hyreskostnader
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ekonomichefens svar antas som sitt eget.
2. Svaret skickas till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att granska kommunens
hyreskostnader. Revisionsfrågan har varit har kommunstyrelsen en tillräcklig styrning och
kontroll av kommunens hyreskostnader.
Ekonomikontoret gör bedömningen att kommunstyrelsen delvis har en tillräcklig styrning
och kontroll av kommunens hyreskostnader. Ekonomikontoret bedömer att det finns
utrymme för förbättring när det gäller styrningen och den interna kontrollen avseende
kommunens hyreskostnader. Bland annat är riktlinjerna för beslutsfattandet av om- och
tillbyggnationer i behov av att förtydligas. Vidare behöver följsamhet av riktlinjerna och
budgetanvisningarna bli bättre.
Revisorerna har i rapporten angett tre rekommendationer där ekonomikontoret vill ha
kommunstyrelsens svar på vilka förändringar man avser göra.
HFAB utför underhållsarbete enligt plan vilken bör tillställas kommunen minst en gång per
år.
Föreligger ställningstagande i tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars-Johan Rosvall.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 36
2. Remissvar från ekonomichef Lars-Johan Rosvall, 2016-02-10.
3. Höörs kommuns revisorer, Missiv - Granskning av kommunens hyreskostnader, 201511-18.
4. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hyreskostnader.
_____
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Dnr KSF 2015/321

§ 48 Avsiktsförklaring till Sydarkivera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Höörs kommun avger avsiktsförklaring att gå med i kommunförbundet Sydarkivera.

Ärendebeskrivning
I ett e-arkiv för slutbevarande lagras handlingar och information som inte längre behövs
inom verksamheterna. Dessa skickas till arkivmyndigheten för bevarande över tid.
Under 2014 deltog Höörs kommun i en förstudie om e-arkiv inom Skåne Nordost
kommunerna samt Höör. Förstudiens styrgrupp (kanslicheferna i de deltagande
kommunerna) har beslutat att rekommendera ”En större regional samverkan kring ett
gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion.” Detta gör styrgruppen med motiveringen att earkiv är en alldeles för stor och viktig fråga för enskilda kommuner och Skåne Nordost att
hantera. E-arkiv kräver en stor ekonomisk insats för både inköp, drift, och integrering av
system samt tillkommande personalkostnader för att förvalta e-arkiv. Därtill finns det ett
behov av en stödjande funktion för framförallt mindre kommuner i hur man ska hantera earkiv. Rekommendationen är därmed att söka en större regional samverkan kring ett
gemensamt e-arkiv och stödjande funktion i Sydsverige.
Under 2015 har arbetsgruppen arbetat vidare med frågan och det enda konkreta
alternativet i dagsläget är ett medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.
Kostnad för medlemskap i Sydarkivera är en ingångsavgift på 4 kr/inv samt en årlig
medlemsavgift på 27kr/inv vilket ger en summa första året, 2017, på 491 908 kr. Dessa
kostnader kommer tas upp i årets budgetprocess.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Helena Ohlson
(SD), Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom förslaget.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 37
Tjänsteskrivelse från kanslichef Gunilla Dencker Skog, 2016-02-19
Bilaga 1 - E-arkiv och Samverkan, 2015-12-22
Avsiktsförklaring.
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5. Förbundsordning Sydarkivera.
6. Underlag för avsiktsförklaring Skåne Nordost.
_____
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Dnr KSF 2016/9

§ 49 Ändring av ”En introduktion till Höörs
Kulturmiljöprogram 2012”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
En introduktion till Höörs Kulturmiljöprogram 2012 ändras så att tredje punkten under
rubriken syften med kulturmiljöprogrammet ändras till: att vara vägledande i kommunens
detalj- och översiktsplanarbete och vid handläggning av bygglovsärenden.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-15 att ändra lydelse i ”En introduktion till
Höörs Kulturmiljöprogram 2012” som antogs i kommunfullmäktige 2013-04-24 så att den
får samma lydelse som i de andra antagna programmen. Ändringen innebär att tredje
punkten under rubriken Syften med kulturmiljöprogrammet på sidan 3 ändras till: att vara
vägledande i kommunens detalj- och översiktsplanarbete och vid handläggning av
bygglovsärenden.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 40
2. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-12-15 § 161. Dnr 2010/0251
3. En introduktion till Höörs kulturmiljöprogram, reviderad 2015-12-02
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-04-24 § 37
_____
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Dnr KSF 2016/30

§ 50 Motion, Inför medborgardialog och
valfrihet vad gäller va-utbyggnaden,
Vänsterpartiet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Marianne Lundgren (L) anmäler att hon avser att komma in med en skriftlig reservation,
bilaga § 50.

Ärendebeskrivning
Maria Oscarsson och Olle Krabbe, Vänsterpartiet har lämnat in ”Motion, Inför
medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att motionen ska avslås.
Beslutsmotivering
Motionen saknar förslag till beslut.
Yrkanden
Marianne Lundgren (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, ett förslag från Marianne Lundgren (L)
och ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 45
2. Motion ”Inför medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden”, 2016-01-22
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-14

38 (51)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/387

§ 51 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet Skåne 2015/16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Ansökan om verksamhetsbidrag för Ung Företagsamhet avslås.

Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet Skåne vill erbjuda alla elever på teoretiska och yrkesprogram,
möjligheten att någon gång under sin gymnasietid få prova på UF företagande.
Organisationen har också tagit fram läromedel för grundskolan till låg/mellan/högstadiet
inom entreprenöriellt lärande.
Ung Företagsamhet Skåne ansöker om verksamhetsbidrag på 1,5 kronor per invånare
med 23 655 kronor för läsåret 2015/16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-11-23 remitterat frågan till barn- och
utbildningsnämnden som föreslår att ansökan om verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet i Skåne inte beviljas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 46
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2015-12-21 § 199, Dnr BUN
2015/262
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 § 264
4. Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2015/16, 2015-09-17
_____
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Dnr KSF 2016/29

§ 52 Undersöka möjlighet att behålla
vårdnadsbidrag i Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att
undersöka möjligheten att behålla vårdnadsbidraget i Höörs kommun.
Yrkanden
Erik Mårtensson (KD) föreslår att lägga till: alternativt införa barnomsorgspeng inom
ramen för individuell pedagogisk omsorg.
Stefan Lissmark (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott
för utredning.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget om återremiss bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 47
2. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2015-12-21 § 196. Dnr BUN
2015/319
_____
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Dnr KSF 2015/585

§ 53 Bidragsansökan 2016 Musik på
Bosjökloster och Nordic Woodwind
Encounter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. SkåneEstrad–Musik på Bosjö beviljas 40 000 kr för genomförande av 4-5 konserter
enligt ansökan.
2. Nordic Woodwind Encounter beviljas 10 000 kr för genomförande av träblåskurser,
Masterclasses enligt ansökan.
3. Bidragen finansieras ur verksamhet 2203 Information och marknadsföring.
4. Utvecklingschef Peter Wollin uppdras att teckna avtal med SkåneEstrad–Musik på
Bosjö och Nordic Woodwind Encounter avseende bidraget.

Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen SkåneEstrad–Musik på Bosjö söker bidrag på 50 000 kr för
genomförande av 4-5 konserter under sommar/höst/jul 2016 på Stiftsgården Åkersberg
och Bosjökloster. Den ideella föreningen Nordic Woodwind Encounter söker bidrag på 50
000 kr för genomförande av träblåskurser, Masterclass och workshops för att främja
träblåsspelet lokalt, nationellt och internationellt, på Stiftsgården Åkersberg under
sommaren 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget kan bifallas och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 50
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Peter Wollin, 2016-01-22
3. Bidragsansökan från Skåne Estrad-Musik på Bosjö, 2015-12-28
4. Bidragsansökan från Nordic Woodwind Encounter 2015-12-28
5. Synergieffekter för Höörs kommun
_____
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Dnr KSF 2016/63

§ 54 Sponsorbidrag till Ringsjön Runt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Skånes Cykelförbund beviljas 50 000 kr i bidrag för genomförande av Ringsjön Runt
2016
2. Bidraget finansieras ur verksamhet 2203, Information och marknadsföring.
3. Utvecklingschef Peter Wollin uppdras att teckna avtal med Skånes Cykelförbund.

Ärendebeskrivning
Skånes Cykelförbund har arrangerat cykelloppet Ringsjön Runt för cyklister sedan 1966.
Årets lopp äger rum den 4 juni och i år är det 50-årsjubileum. Loppet består av fyra olika
rundor med start och mål vid Ringsjöskolans idrottsplats i Höör. Höörs kommun har
genom åren lämnat ekonomiskt bidrag och utfört arbetsinsatser motsvarande totalt ca 50
000 kr per arrangemang.
Skånes Cykelförbund har arrangerat cykelloppet Ringsjön Runt för cyklister sedan 1966.
Årets lopp äger rum den 4 juni och i år är det 50-årsjubileum. Loppet består av fyra olika
rundor med start och mål vid Ringsjöskolans idrottsplats i Höör. Höörs kommun har
genom åren lämnat ekonomiskt bidrag och utfört arbetsinsatser motsvarande totalt ca 50
000 kr per arrangemang.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget kan bifallas och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 51
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Peter Wollin, 2016-02-11
_____
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Dnr KSF 2016/62

§ 55 Bostadsläget i Höörs kommun 2016 (årlig
uppföljning)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna och anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller en årlig uppföljning som innebär att
bostadsbyggandet sammanställs tillsammans med andra nyckeltal och aktuella insatser i
ett uppföljnings-PM. Detta är det första uppföljnings-PM som sammanställs sedan
bostadsförsörjningsprogrammet antogs i juni 2015.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 56
2. Bostadsläget i Höörs kommun 2016 - årlig uppföljning av bostadsmarknaden.
_____
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Dnr KSF 2015/461

§ 56 Bildande av gemensamt IT-bolag, XXXIT
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Höörs kommun överlämnar vården av den interna förvaltningen av it-infrastruktur, itapplikationer och telefoniplattform till XXXIT AB från och med bolagets bildande.
Bolaget ska bland annat:
- förvalta och utveckla en gemensam IT - och telefoniplattform,
- förvalta och utveckla verksamheternas IT - stöd,
- producera, köpa, sälja och distribuera IT - tjänster till konkurrenskraftiga priser,
- upprätthålla hög tillgänglighet, tillförlitlighet och sekretess,
- förfoga över erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.
2. Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för av Höör, Hörby och Östra Göinge
kommuner gemensamt ägt IT-bolag antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 att anta förslag till avsiktsförklaring rörande
bildande av kommunalt IT-bolag, XXXIT AB.
Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner har genom en avsiktsförklaring gemensamt
ställt sig bakom att bilda ett kommunalt IT-bolag. Av denna förklaring framgår att syftet är
att skapa en gemensam driftsorganisation av de interna IT-verksamheterna. Bolagets
verksamhet ska bestå i att tillsammans med ägarna förvalta och utveckla denna
verksamhet i syfte att erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ förvaltning av
infrastruktur, applikationer och telefoniplattform. Ägandet av bolaget ska fördelas lika
mellan de berörda ägarkommunerna. Till bolaget överförs personal och utrustning som
behövs för drift av kommunernas IT-verksamheter.
Med anledning av att ägarna har arbetat fram nödvändiga handlingar föreligger nu
förutsättningar att bilda det gemensamt ägda bolaget. Tidsplan för kommunala beslut
rörande gemensamt ägt IT-bolag:
LU/AU

KS

KF

Hörby

16/3

11/4

25/4

Höör

29/2

14/3

30/3

Östra Göinge
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Med hänsyn till justering och laga kraftträdande skulle stämma kunna hållas i slutet av
maj (v 20 – 21).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 59.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-12-16 § 150.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07 § 280.
4. Tjänsteskrivelse från kommundirektören.
5. Avsiktsförklaring för bildande av IT-bolag (UNIKOM AB).
6. Ägardirektiv för XXXIT AB.
7. Aktieägaravtal för XXXIT AB.
8. Bolagsordning för XXXIT AB.
9. Tjänsteskrivelse Inrättande gemensamt ägt IT-bolag, 2016-02-23.
10. Utdrag ur kommunallagen, 3 kap. §§ 16 - 18.
_____
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Dnr KSF 2016/92

§ 57 Principbeslut om hållbara byggmetoder,
cirkulärt tänkande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Vid planering av nybyggnationer i Höörs kommuns regi ska principerna för cirkulärt
tänkande, såsom till exempel innovationsplattformen Cradle to Cradle, vara vägledande.

Ärendebeskrivning
Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för integrerad, holistisk kvalitet framtagen av
den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William
McDonough. Målsättningen är att skapa ett positivt avtryck istället för att begränsa sig till
det negativa. Cradle to Cradle® har tre grundprinciper:
Avfall = Mat
Allt är ett näringsämne för något annat, Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp.
Inte bara för biologiska ämnen utan även för tekniska.
Använd den kommande solenergin
Solen, gravitationen och geotermiken är den enda verkliga förnybara energikällorna.
Enligt Cradle to Cradle® finns det ingen brist på energi, men vi måste ändra sättet vi
skapar den.
Främja mångfald
Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för intressenter och mer hållbara
system. Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom,
konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras.
Företag kan certifiera material och produkter genom organisationen Cradle to Cradle
Products Innovation Institute. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller
kända material, att materialen kan återvinnas, att de är säkra för hälsa och miljö samt att
produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven.
Sociala faktorer som medarbetarnas villkor vägs också in i bedömningen.
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en
organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än
linjära processer som hittills har varit dominerande.
Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-tocradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska.
Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera
utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna.
Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att
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1. Återanvändas
2. Materialåtervinnas
3. Energiutvinnas
(i fallande önskvärdhet)
För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation:
1. Ta bort miljöfarliga ämnen.
2. Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina
beståndsdelar.
3. Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.
4. Återföra material enligt önskvärdhetslistan ovan.
5. Dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på
samma sätt hyra eller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja
dem. På så sätt säljer man "funktionen" snarare än produkten.
Ett uppmärksammat projekt för att ta bort giftiga ämnen är Naturvårdsverkets projekt giftfri
förskola.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att beslutsmeningen ändras till:
Vid planering av nybyggnationer i Höörs kommuns regi ska principerna för cirkulärt
tänkande, såsom till exempel innovationsplattformen Cradle to Cradle, vara vägledande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, ett förslag från Stefan Lissmark (S) och
ett förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit Stefan Lissmarks (S) förslag.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 60
2. Rapport Operation Giftfri Förskola - Åtgärdsförslag till kommuner,
Naturskyddsföreningen.
3. EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall,
Miljödepartementet, Regeringskansliet.
_____
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Dnr KSF 2016/58

§ 58 Redovisning av delegeringsbeslut 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Redovisningen av de fattade delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Delegeringsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2015-12-14 - 2016-0117. KSF 2015/91
2. Delegeringsbeslut fattade av räddningschef Lars Nilsson, 2015-08-31 - 2015-10-27.
KSF 2015/396
3. Delegeringsbeslut fattade av stf räddningschef Joakim Ilmrud, 2015-07-24 - 2015-1027, 2015-12-14 - 2016-01-17. KSF 2015/92
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 66
_____
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Dnr KSF 2015/524

§ 59 Kurser och konferenser 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Inbjudan till seminarium ”Jämställdhet räddningstjänst ger bättre service”, 2016-03-10 11 i Malmö (Malmö Live), arrangör är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
SKL och Räddningstjänsten Syd.
2. Boka in konferens ”Trafik- och gatudagar”, 2016-10-03 - 04 i Stockholm, arrangör är
SKL.
3. Inbjudan till politiskt möte ”Sverigeförhandlingen”, 2016-02-12 i Kristianstad, arrangör
är Region Skåne.
4. Inbjudan till ”Utbildningar om den nya Dataskyddsförordningen, grundutbildning i
personuppgiftslagen och utbildning för personuppgiftsombud”, PuL-Pedagogen Sverige
AB.
5. Inbjudan till ”SKL:s Ordförandedag 2016”, 2016-09-14 i Stockholm, arrangör är SKL.
6. Inbjudan till seminarium ”Nya tillfällen - Halvdagsseminarium, Hållbarhetslagen”, 201602-25 i Stockholm, 2016-03-03 i Malmö och 2016-03-10 i Göteborg, arrangör är
Hållbarhetslagen.se.
7. Inbjudan till tvådagars utbildning, ”Corporate Responsibility”, 2016-02-18 - 19 i
Stockholm, arrangör är Styrelseakademien.
8. Inbjudan till ”Nätverkskonferens”, 2016-02-10 - 11 i Malmö, arrangör är SKL.
9. Inbjudan till ”Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2016”, 2016-03-17 - 18 i
Uppsala, arrangör är SKL.
10. Inbjudan till ”KOMMEK, landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar
med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner”, 2016-08-17 - 18 på
MalmöMässan i Malmö, arrangör KOMMEK.
11. Inbjudan till ”Cykelkonferens” 2016-05-24 - 25 i Gävle, arrangör är SKL, avdelningen
för tillväxt och samhällsbyggnad.
12. Inbjudan till ”Grundkurs i offentlig upphandling”, 2016-05-24 - 26 i Lidingö, arrangör är
SKL.
13. Inbjudan till tvådagars kurs, ”Utforma gaturummet!, lär dig använda VGU-guiden”,
2016-03-08-09 i Uppsala, 2016-04-12 - 13 i Ängelholm och 2016-09-13 - 14 i Göteborg,
arrangörer är SKL och Trafikverket.
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14. Inbjudan till ”Demokratidagen 2016”, 2016-04-06 i Stockholm, arrangör är SKL.
15. Inbjudan till ”Kickoff med Tillsammansskapet som även inkluderar kursen
”Organiserade för att vinna 1.0”, 2016-03-12 - 13 i Höör, arrangör är Tillsammans Höör.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 67
_____
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Dnr KSF 2016/6

§ 60 Anmälningar 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i och intill fornlämning i samband
med föryngringsavverkning inom fastigheten Maglasäte 13:4, fornlämning nr 247 och nr
725, Höörs socken och kommun. KSF 2016/12
2. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till markberedning intill fornlämning i samband
med föryngringsavverkning inom fastigheten Norra Hultarp 2:3, fornlämning nr 127,
Billinge socken, Höörs kommun. KSF 2016/12
3. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Kvesarum 7:6, fornlämning nr 285, Höör socken,
Hörs kommun. KSF 2016/12
4. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten
Åbarp 1:12, fornlämning nr 68 i Tjörnarps socken, Höörs kommun. KSF 2016/12.
5. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Maglasäte 11:66, fornlämning nr 24, Höörs
socken, Höörs kommun. KSF 2016/12
6. Nätverket ”Tillsammans Höör” startar ny möteplats. Invigning av mötesplatsen
”Tillsammanscafé”.
7. Lundgruppen (Skånes Djurpark), Årskavalkad 2015.
8. Kommunförbundet Skåne, konstituering av ”The Greater Copenhagen and Skåne
Committee (GCSC)
9. Protokoll från Rönneåns vattenråd 2015-11-20. KSF 2015/312
10. Protokoll från Rönneåkommittén 2015-11-20. KSF 2015/312
11. Kallelse till Rönneåns vattenråd 2016-01-22. KSF 2016/21
12. Kallelse till Rönneåkommittén 2016-01-22. KSF 2016/21
13. Protokoll från styrelsemöte frö Rönneåns vattenråd 2016-01-22. KSF 2016/21
14. Protokoll från Rönneåkommittén 2016-01-22. KSF 2016/21
15. Stambanan.com, Nyhetsbrev nr 1 jan. 2016.
16. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd enligt Kameraövervakningslagen, Qstar Försäljning
AB. KSF 2015/498
17. Ung i MittSkåne - med hjärta för landsbygden (fyra kommuner i en satsning för stärkt
inflytande bland landsbygdens unga i den lokala demokratin).
18. Mittskåne Vatten, redovisning av pågående VA-utbyggnad i Höörs kommun, 2015-1209.
19. Mittskåne Vatten, slutredovisning av projekt 9299 - Ormanäs 2
20. SKL, Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 - Byggnader och transporter i
kommuner och landsting. KSF 2015/584
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21. Länsstyrelsen, beslut om entledigande av borgerlig vigselförrättare. KSF 2016/27
22. Helgeåns Vattenråd, protokoll från sammanträde 2016-01-14. KSF 2016/40
23. Sverigeförhandlingen i Skåne - Material att använda i ert dagliga arbete.
24. Sarah Söndergaard - presentation ”www.visselblås.se”
25. Statens offentliga utredningar, ”Ersättningar för s.k. dold mervärdesskatt vid
upphandling av luftburen ambulanssjukvård.
26. Statens offentliga utredningar, ”Översyn av ersättning till kommuner och landsting för
s.k. dold mervärdesskatt.
27. SKL, cirkulär 16:04, ”Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.
28. Regeringskansliet, ”Några frågor om offentlighet och sekretess”. KSF 2016/66.
29. Höörs Försköningsförening, skrivelse ”Försköna Höör”, 2016-01-29. KSF 2016/39
30. Höörs Försköningsförening, skrivelse ”Walk of Fame i Höör”, 2016-01-29. KSF
2016/38
31. Minnesanteckningar från träff angående Sverigeförhandlingen, Kristianstad 2016-0212.
32. Regeringskansliet, kulturdepartementet, ”Utlysning av bidrag för utveckling av
kommunal verksamhet för romsk inkludering”. KSF 2016/74
33. Regeringskansliet, näringsdepartementet, Delrapport från Sverigeförhandlingen:
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. KSF 2016/20
34. Kommundirektören informerar, februari 2016
35. Minnesanteckningar från träff med Regionföreträdare när det gäller
Sverigeförhandlingen. Kristianstad 2016-02-16
36. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 68
37. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 och 2016-03-01

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att
kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 68
_____
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