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Fredrik Hanell (MP) 
Susanne Asserfors (S) 
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 Gunilla Dencker Skog 
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Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
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Kenneth Kallin (MP), §§ 61-66, 70-81 
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Olle Krabbe (V) 
Björn Andreasson (M) 
Johan Svahnberg (M) 
Arne Gustavsson (C), §§ 61-66, 70-71 
Lars Andersson (SD)  
Ismo Pääkkönen (SD) 
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli 
Niclas Årcén, Kommunpolis, Polismyndigheten, § 63 
Monica Dahl, Socialchef, Social Sektor, § 64 
Åsa Abrahamsson, Miljöstrateg/ekolog, Planerings-och 
utvecklingsenheten, § 65 
Magnus Brom, VA-chef, Mitt Skåne Vatten, § 70-71 
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§§ 72-75 
Lars Nilsson, Räddningschef, Räddningstjänsten, § 77 
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§ 61 Upprop 

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

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Susanne Asserfors (S) och Anna Palm (M) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-04-14 kl. 10:00. 

3. Föredragningslistan godkänns. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Information av Niklas Årcén, 
kommunpolis Hörby/Höör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunpolis Niklas Årcén presenterar sig själv och den nya polisorganisationen samt 
informerar om resultatet av den senaste trygghetsmätningen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/111 

§ 64 Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Höörs kommun ställer sig bakom förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig bakom 
förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommendera kommunerna att politiskt 
anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma.  

Bakgrund  
Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades redan våren 2013. En politisk 
styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner har lett detta 
arbete med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation från båda 
parter. 

Dialog har under arbetets gång förts med politiska ledningar och professionens 
företrädare hos huvudmännen samt brukarorganisationer. Redan inledningsvis framfördes 
det på dessa dialoger att det finns stora brister i samverkan och därmed ett betydande 
utvecklingsbehov, speciellt när det gäller de personer som är mest sjuka i hemsjukvården. 

Flera nu existerande verksamheter i landet visar tydligt på att det finns stora vinster för 
den enskilde samt också resursmässigt för parterna om insatserna för dessa personer 
organiseras genom gemensamma teambaserade vårdformer. Det förutsätter ett nära 
samarbete mellan Region Skånes hälso- och sjukvård och kommunernas hemsjukvård. 
Ett nytt avtal tar därför sin utgångspunkt i att försöka åtgärda dessa brister så att vi får ett 
samarbete där den enskilde inte märker av övergången från en huvudman till en annan. 

Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015. Den 15 juni hölls en 
remisskonferens i Höör, under ledning av den politiska styrgruppen, där samtliga 
kommuner deltog. Därefter har alla kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande 
avtalsförslaget. Med dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en 
kompletterande ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna den 
27 januari 2016. Även här har Höör, social sektor deltagit genom redovisning av all hälso- 
och sjukvårds insatser samt socialtjänstinsatser. 

Omarbetningar i det nya avtalsförslaget 
Några områden som särskilt lyfts fram och som tagits hänsyn till i revideringen är frågan 
om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till uppsägning, juridiska aspekter samt 
ekonomi. Ytterligare ett antal andra områden har beskrivits som centrala och dessa har 
tagits med i den utvärderingsplan som beskrivs i avtalet. 

Det fortsatta arbetet kommer att kräva såväl regionala som lokala förberedelser. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Avtalets uppbyggnad 
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande 
mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Därefter 
följer en Grundöverenskommelse (kallad Del A) som i stort sett är densamma som 
tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns en 
Utvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna 
successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden. Som en del av avtalet finns 
också Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och 
Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (kallad Del C).  

Kommunförbundet Skånes styrelse rekommenderar kommunerna att anta avtalet. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden 2016-03-24 § 47  
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 71 
3. Tjänsteskrivelse från socialchef Monica Dahl, 2016-03-15 
4. Skrivelse från Kommunförbundet Skåne 2016-03-01. 
5. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling. 
6. Bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtal. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/299 

§ 65 Strategi för hållbar energianvändning 
2016-2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till strategi för hållbar energianvändning 2016-2020 godkänns med ändringar 
enligt förslag från miljöstrategen. 

2. Strategin anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Strategi för energieffektivisering 2015-2020 antogs av Kommunstyrelsen i Höörs kommun 
den 13 november 2014. Samtidigt beslöts att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle utse 
en arbetsgrupp med förtroendevalda som skulle arbeta med att revidera strategin. Den 
politiska arbetsgruppen utsågs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari 2015. 

Arbetet med att revidera strategin vilade under perioden mars-december 2015 men har 
därefter återupptagits. Politiska arbetsgruppen föreslår att strategins arbetsområde vidgas 
till att förutom energieffektivisering även omfatta omställning till fossilfri och förnybar 
energi. 

Den reviderade strategin har fått namnet Strategi för hållbar energianvändning 2016-2020 
och innehåller 12 mål och 28 åtgärder fördelade inom de tre områdena Energi i 
byggnader och verksamheter, Transporter, fordon och drivmedel samt Nätverk, utbildning 
och information. 

En arbetsgrupp med representanter från olika sektorer inom kommunen samt HFAB ska 
fungera som operativt stöd i genomförandet av strategins åtgärder. Strategin ska följas 
upp en gång årligen, antingen separat eller som en del av miljöredovisningen. 
Uppföljningen ska rapporteras till Kommunfullmäktige. 2018 ska en aktualisering av 
strategins mål och åtgärder genomföras. 

Genomförandet av strategin har tydliga kopplingar till utmaningen om 100 % 
fossilbränslefritt Skåne 2020 som Höörs kommun har antagit samt arbetet med projektet 
Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne som ska pågå 2016-2018. Arbetet anknyter 
också till kommunfullmäktiges mål om Långsiktig hållbar ekonomi. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg (SD) och 
Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Stefan Lissmark (S) föreslår att strategin ska kompletteras enligt förslag från 
miljöstrategen och att strategin ska anmälas till kommunfullmäktige. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två tilläggsförslag från Stefan Lissmark (S). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om strategin kan godkännas med de tillägg som 
föreslagits av Stefan Lissmark (S). Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifallit 
strategin med de tillägg som föreslagits av Stefan Lissmark (S). 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 74  
2. Tjänsteskrivelse från Åsa Abrahamsson, 2016-03-07 
3. Förslag till Strategi för hållbar energianvändning 2016-2020 
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-11-13 § 174 
5. Tjänsteskrivelse med förslag på ändring av sid 5 och 6. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/15 

§ 66 Ärendebalansförteckningar 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendebalansförteckning 2016 godkänns. 

2. Ärendebalansförteckningen ska anmälas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 259 att kommunkansliet två gånger per år i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning ska upprätta en lista över samtliga 
kommunfullmäktigebeslut och uppföljning av verkställighet. Förteckningen ska innehålla 
aktuell status och bedömd tid för verkställighet i enlighet med revisorernas förslag. 

Kommunkansliet har översänt ärendebalansförteckning av beslut i kommunfullmäktige till 
respektive nämnd eller sektorchef för återrapportering av status för verkställighet, d.v.s. 
när det är verkställt, hur eller när det beräknas verkställas. 

Ärendebalansförteckning 2016 innehåller svar från respektive nämnd eller sektorchef på 
verkställighet av beslut i kommunfullmäktige mellan 2015-07-01 – 2015-12-31. De 
ärenden som ännu inte verkställts från förra ärendebalansförteckningen 2015 har flyttats 
över och finns med i förteckningen för 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 75  
2. Tjänsteskrivelse från Karin Björner, 2016-03-10 
3. Ärendebalansförteckning 2016 (Sammanställning av nämndernas och sektorchefernas 
svar på verkställighet av kommunfullmäktigebeslut). 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/140 

§ 67 Val av styrelseledamot och revisor samt 
ombud  i gemensamt IT-bolag, IT-
kommuner i Skåne AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ekonomichefen Lars-Johan Rosvall utses till ordinarie ledamot och kanslichefen 
Gunilla Dencker Skog utses till suppleant i styrelsen för gemensamt ägt IT-bolag för 
perioden 2016 – 2018. 

2. Christer Ekelund utses till lekmannarevisor för gemensamt ägt IT-bolag för perioden 
2016 – 2018. 

3. Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till ombud och kommunalråd Anna Palm (M) 
till ersättare i bolagstämmor rörande gemensamt ägt IT-bolag under perioden 2016 – 
2018. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-01 att styrelseposterna ska utgöras 
av tjänstemän, ombud ska utgöras av förtroendevalda och revisor ska väljas mellan de 
folkvalda revisorerna. 

Kommunfullmäktige har beslutat att ett gemensamt ägt IT-bolag ska bildas. Bolaget 
beräknas påbörja sin verksamhet andra eller tredje kvartalet 2016. Styrelsen ska bestå av 
3 ledamöter och 3 suppleanter och kommunfullmäktige i Hörby, Höörs och Östra Göinge 
kommuner ska utse vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter utses för 
tiden fram till den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. En 
suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som 
utsetts av samma part som suppleanten. Höörs kommun ska utse en lekmannarevisor 
och Östra Göinge kommun ska utse en lekmannarevisor, ersättare. Respektive ägare ska 
även utse ett ombud med ersättare till bolagsstämmor för perioden 2016 – 2018. 

Kommundirektören informerar om att bolaget nu heter IT-kommuner i Skåne AB. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 86  
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 59. 
3. Tjänsteskrivelse med förslag till val av ledamöter och revisorer 2016-03-04. 
4. Tjänsteskrivelse med förslag till val av ombud 2016-03-04. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/384 

§ 68 Val av ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Hanna Ershytt (C) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Arne Gustavsson (C) utses som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Hanna 
Ershytt (C). 

Ärendebeskrivning 
Hanna Ershytt (C), som av kommunstyrelsen 2015-01-12 § 3, utsågs till ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015 - 2018, har 2016-02-14, avsagt sig detta 
uppdrag. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att efter Hanna Ershytt (C) 
utse Arne Gustavsson (C) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Hanna Ershytt (C), 2016-02-14 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-12 § 3 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-11  14 (30) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2016/105 

§ 69 Val av ledamot och ersättare till styrelsen 
för Kävlingeåns vattenråd samt ombud till 
årsstämmor 2016-2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till ledamot respektive ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för perioden 
2016-2018 utse Anna Palm (M) och Kenneth Kallin (MP). 

2. Till kommunens ombud vid Kävlingeåns vattenråds årsstämmor 2016-2018 utse Fredrik 
Hanell (MP) och till ersättare utse Lars-Olof Andersson (C). 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utsåg den 12 januari 2015 § 8, Anna Palm (M) och Kenneth Kallin (MP) 
till ledamot respektive ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för 2015.  
 
Kävlingeåns Vattenråd ber i skrivelse, daterad den 2 mars 2016, kommunen utse dels 
ledamot och ersättare i styrelsen för perioden 2016-2018, dels ombud och ersättare till 
Kävlingeåns årsstämmor 2016-2018. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 86 och 2016-03-22 
§ 102 
2. Skrivelse från Anna Olsson, vattenrådsmedarbetare för Kävlingeåns vattenråd, 2016-
03-02 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-12 § 8 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-11  15 (30) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2016/82 

§ 70 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten i Granhult 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten i Granhult i Höörs kommun 
fastställs, bilaga § 84. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten i Granhult, Höörs kommun innebär en 
utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i 
tillhandahållande av vattentjänster. Området är sen tidigare anslutet till allmän 
spillvattenförsörjning. Vattenledningsnätet är utbyggt sen tidigare och det är nu möjligt för 
fastigheterna att ansluta även till vatten. 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 84  
2. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden 2016-02-02 § 128 
 
3. Karta över förslag till verksamhetsområde 
4. Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/84 

§ 71 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas så att det omfattar fastigheten 
Stenskogen 2:20 i Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20, Höörs 
kommun innebär en utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens 
åtagande i tillhandahållande av vattentjänster. 

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

Nytt tillkommande verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20 i 
Höörs kommun, karta visar fastighetens placering. 

Fastighetsägaren har begärt att bli ansluten. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 85  
2. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden 2016-02-02 § 129. 
3. Karta över förslag till verksamhetsområde. 
4. Förteckning över berörda fastigheter. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/81 

§ 72 Ansökan om bidrag 2016 - Höörs 
kommuns fritidsförening - KAFFE 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreningen KAFFE beviljas ett bidrag om 20 000 kronor. 

2. Medel tas ifrån kommunstyrelsens förfogandemedel, aktivitetsnummer 9003. 

3. Medel tillförs kommunstyrelsens driftsbudgetram och betalas därefter ut till föreningen 
KAFFE. 

  

Ärendebeskrivning 
Höörs kommuns fritidsförening - KAFFE ansöker om bidrag för 2016. 

Föreningens syfte är att skapa Vi-anda genom att vara ett forum för gemenskap, idrott, 
kulturella och fysiska aktiviteter samt skapa förmåner till dem som är anställda vid Höörs 
kommun. 

För att fortsätta bedriva den verksamhet föreningen och därmed genom aktivering öka 
den positiva inställning till kommun som arbetsgivare önskar föreningen ett bidrag med 20 
000 kr, lika mycket som personalföreningen Paletten. 

Ställningstagande 
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. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 76 
2. Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, 2016-03-02 
3. Ansökan från föreningen KAFFE, 2016-02-18 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/110 

§ 73 Höörs Fastighetsaktiebolag: 
årsredovisning, uppföljning av ändamålet 
och instruktion till stämmoombudet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Höörs Fastighetsaktiebolag har, under verksamhetsåret 2015, drivit sin verksamhet i 
enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de kommunalrättsliga 
principer som gäller för bolaget. 
 
2. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 18:e maj 2016. 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall utses som ersättare. 
 
3. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman besluta: 
 
- Resultat-och balansräkning fastställs. 
 
- Vinsten ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag. 
 
- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 
 
- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna ska utgå enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer. 
 
- Notera att Mattias Johansson är vald som extern revisor till 2018. 
 
- Extern revisor ersätts med belopp enligt godkänd faktura enligt avtal. 
 
- Nya ägardirektiv antas. 
 
- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Efter att ha tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Ärendebeskrivning 
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2015.  
Bolaget håller årsstämma den 18 maj 2016. 

Inför årsstämman har kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, att pröva om 
verksamheten i Höörs Fastighetsaktiebolag under verksamhetsåret 2015 varit förenlig 
med fastställt kommunalt ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga 
principerna.  Ändamålet och principerna finns angivna i bolagsordningen. Finner 
kommunstyrelsen att så inte är fallet ska kommunfullmäktige underrättas. 

Kommunstyrelsen har också att utse ett ombud att företräda Höörs kommun på 
årsstämman, samt ta fram instruktioner för stämmoombudet dvs hur ombudet ska rösta 
och företräda ägaren på stämman. 

Bolagets årsredovisning ska även delges kommunfullmäktige för information. Detta 
ärende hanterar dessa tre frågor. 

Beslutsunderlag 
 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 81 
2. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Helena Sjöholm, 2016-03-17. 
3. Årsredovisning från HFAB 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/117 

§ 74 Kompletteringsbudget 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Totalt 17 908 000 kronor överförs i kompletteringsbudget 2016 för investeringar. 

2. Revisionens driftsbudget tillförs 129 000 kr att finansieras ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat kan ge 
ett begränsat utrymme för anslagsöverflyttningar i kompletteringsbudgeten för 
driftsbudgeten. I och med det positiva resultatet för år 2015 så finns inget ackumulerat 
balanserat underskott att återställa. 

Revisionen har begärt att få överföra 129 000 kronor. Nämnden visar ett överskott jämfört 
med budget eftersom planerade djupgranskningar inte är gjorda. Under 2016 kommer nya 
revisionsfirmor att granska verksamheten i HFAB och Höörs kommun samtidigt som en 
anställd egen sakkunnig kommer att påbörja sin tjänst. 

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 18 407 187 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, bilaga 1. 

Nämndernas analyser av investeringsanslagen bilägges i särskild handling, bilaga 2. 

  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 82  
2. Kompletteringsbudget 2016 (2016-03-17) 
3. Kompletteringsäskande från revisorerna. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/522 

§ 75 Ekonomisk månadsuppföljning 2016, 
februari 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Prognosrapport för februari läggs till handlingarna. 

2. Prognosrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

  

Ärendebeskrivning 
Budgetsamordnaren redogör för februari månads uppföljning 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 83 
2. Prognosrapport februari 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/147 

§ 76 Införande av e-post för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samtliga förtroendevalda i Höörs kommun ska anslutas till tjänsten användarkonto för 
förtroendevalda vilket innebär att de tilldelas en kommunal e-postadress och ansluts till 
MobileIron. När alla förtroendevalda tilldelats en kommunal e-postadress ska all e-
postkommunikation från kommunen till de förtroendevalda ske genom den kommunala e-
postadressen. De kommunala e-postadresserna ska anges som kontaktadresser på 
Höörs kommuns hemsida. 

2. Unikoms förslag på prismodell för tjänsten användarkonto för förtroendevalda godtas. 
Det innebär att kostnaden per förtroendevald per år är 1 750 kr. Administrationen av 
konton i MobileIron ska hanteras av kommunkansliet. Kostnaderna för kontona ska 
finansieras ur respektive nämnds budget för de förtroendevalda som tjänstgör i nämnd, 
kostnaderna för revisorernas konton ska finansieras ur revisionens budget och övriga 
förtroendevaldas konton ska finansieras ur kommunfullmäktiges budget. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda i Höörs kommun har en längre tid efterfrågat kommunala e-
postadresser. Om alla förtroendevalda i Höörs kommun hade en e-postadress som lades 
ut på hemsidan skulle poängen i SKL:s årliga undersökning kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK) förbättras. Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
utrett möjligheten att ge samtliga förtroendevalda i Höörs kommun en kommunal e-
postadress. 

Idag betalar kommunen (om man utgår från att varje @hoor.se-adress idag kostar 4 200 
kr) 96 600 kr/år för 23 förtroendevalda. Det är respektive nämnd som själv betalar för de 
adresser som de förtroendevalda använder. Med det nya priset skulle kostnaden istället 
bli 40 250 kr/år för dessa 23 förtroendevalda. Om samtliga 105 förtroendevalda ha 
@hoor.se-adress blir kostnaden 183 750 kr/år vilket är 87 150 kr mer än vad som betalas 
idag. En förutsättning för angivet pris är att samtliga förtroendevalda ansluts till tjänsten. 

Kommunstyrelsens tillförfogandekonto är i dagsläget intecknat varför alternativa 
beslutsförslag anges för finansieringen av förslaget. 

Kansliet kommer hantera administrationen och en mailgrupp per nämnd kommer att 
skapas i Outlook. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) föreslår att beslutsformuleringarna ska ändras enligt följande: 

”När alla förtroendevalda tilldelats en kommunal e-postadress ska all e-
postkommunikation mellan kommunen och de förtroendevalda ske genom den 
kommunala e-postadressen” ändras till ”När alla förtroendevalda tilldelats en kommunal 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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e-postadress ska all e-postkommunikation från kommunen till de förtroendevalda ske 
genom den kommunala e-postadressen.” 

”Det innebär att kostnaden per förtroendevald för 2016 är 1 750 kr” ändras till ”Det 
innebär att kostnaden per förtroendevald per år är 1 750 kr.” 

Anna Palm (M), Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett förslag till ändring av formuleringar av Johan Svahnberg (M). 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att förslagen 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 88  
2. Förslag från Unikom. 
3. Tjänsteskrivelse från kanslichefen. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/108 

§ 77 Nytt handlingsprogram för Höörs 
kommun enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Handlingsprogram för Höörs kommun enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs. 

Ärendebeskrivning 
För att öka säkerheten och tryggheten i kommunen ska varje kommun ha ett 
handlingsprogram för att förebygga olyckor. I handlingsprogrammen ska kommunen ange 
mål för arbetet. Programmet kan i detta avseende liknas vid verktyg eller instrument för 
målstyrningen i kommunen. Målen ska visa vad kommunen avser att uppnå med 
verksamheten i stora drag. Målen för det förebyggande arbetet kan till exempel ange hur 
skyddet mot olika typer av olyckor ska förbättras, vilka risker som primärt ska hanteras 
eller hur kommunen avser att avsätta resurser för den förebyggande verksamheten 

Lagkrav 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram 
kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för 
medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag 
för statens tillsyn av kommunen. 

Arbetet med handlingsprogrammet i Höörs kommun 
Arbetet med framtagandet av ett nytt Handlingsprogram enligt LSO har genomförts under 
hösten år 2015 i tjänstemansgrupper. Efter årsskiftet 2015/2016 har ett förslag på 
handlingsprogram gått ut på remiss till samtliga sektorer i kommunen, där styrgruppen har 
varit kommunens ledningsgrupp. Där har samtliga sektorer svarat OK för förslaget. 

För att handlingsprogrammet ska vara gällande krävs det att det antas i 
kommunfullmäktige, därav föreslås att arbetet påbörjas i KSAU.  

Det är viktigt att organisera arbetet med att ta fram handlingsprogram så att man har 
tillgång till den kompetens och de resurser som krävs. De aktörer som ska utföra det man 
i programmet åtar sig, bör vara delaktiga i arbetet med handlingsprogrammet. Det är 
viktigt att arbetet engagerar såväl politiker som tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 § 71  
2. Tjänsteskrivelse från Joakim Ilmrud, 2016-03-04 
3. Förslag till Nytt Handlingsprogram för Höörs kommun enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, reviderat 2016-04-04 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/58 

§ 78 Redovisning av delegeringsbeslut 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Redovisningen av de fattade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegeringsbeslut fattade av räddningschef Lars Nilsson, 2015-12-03 - 2016-02-19. 
KSF 2016/114 

2. Delegeringsbeslut fattade av stf räddningschef Joakim Ilmrud, 2016-01-18 - 2016-02-
19.KSF 2016/113 

3. Delegeringsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2016-01-18 - 2016-02-
19. KSF 2016/112 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/524 

§ 79 Kurser och konferenser 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet Inscannade 
inbjudningar till kurser och konferenser, KSAU 2016-03-22. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22 § 96 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-11  28 (30) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2016/6 

§ 80 Anmälningar 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 och 2016-03-22 
2. Befolkningsutveckling i i Höörs kommun 2015. KSF 2016/95 
3. Flyttningar för Höörs kommun år 2015. KSF 2016/100 
4. Regionala utvecklingsnämnden, Minnesanteckningar möte Sverigeförhandlingen 2016-
02-16. 
5. Utkast till remissyttrande, ”Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen 
2018 - 2029” från Pågatåg Nordost 2.0. 
6. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Planering för mottagande av 
nyanlända för bosättning under 2016. KSF 2016/102 
7. SKL, cirkulär 16:7, Budgetförutsättningar för åren 2016-2019. 
8. SKL, cirkulär 16:8, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador 
på kommunala anläggningar. 
9. SKL, cirkulär 16:10, Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den 1 
januari 2016. KSF 2016/55 
10. MalmöLundregionen, styrelsemöte 2016-02-18. KSF 2016/7 
11. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Klevahill 3:7, fornlämning nr 285 och nr 288, 
Höörs socken och kommun. KSF 2016/12 
12. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning inom fastigheten Norra Rörum 4:1, fornlämning nr 45, Norra 
Rörums socken, Höörs kommun. KSF 2016/12 
13. Förlängning av uppdrag för nationell samordnare för den sociala barn- och 
ungdomsvården. KSF 2016/122 
14. Remiss ang Översiktsplan för Nyhamnen (samrådsförslag), Malmö Stad, 
stadsbyggnadskontoret. KSF 2016/44 
15. Länsstyrelsen Skåne, beslut om ”Anmälan om att ta mark ur jordbruksproduktion inom 
fastigheten Vägasked 1:2 i Höörs kommun. 
16. Rönneåns Vattenråd, kallelse till styrelsemöte 2016-03-18 inkl bilagor. KSF 2016/21 
17. Rönneåkommittén, kallelse till styrelsemöte 2016-03-18 inkl bilagor. KSF 2016/21 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22 § 97 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/57 

§ 81 Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB: 
årsredovisning, uppföljning av ändamålet 
och instruktion till stämmoombudet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Mellanskånes Renhållnings AB har, under verksamhetsåret 2015, drivit sin verksamhet 
i enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de kommunalrättsliga 
principer som gäller för bolaget. 
 
2. Kommunalråd Stefan Lissmark (S) utses till stämmoombud med rätt att företräda Höörs 
kommun på årsstämman för Mellanskånes Renhållnings AB den xxxx 2016. 
Kommunalråd Anna Palm (M) utses som ersättare. 
 
3. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman besluta: 
 
- Resultat- och balansräkning fastställs. 
 
- Vinsten ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag. 
 
- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 
 
- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Efter att ha tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mellanskånes Renhållnings AB har tagit fram årsredovisning för 2015. 

Inför årsstämman har kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, att pröva om 
verksamheten i Mellanskånes Renhållnings AB under verksamhetsåret 2015 varit förenlig 
med fastställt kommunalt ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga 
principerna.  Ändamålet och principerna finns angivna i bolagsordningen. Finner 
kommunstyrelsen att så inte är fallet ska kommunfullmäktige underrättas. 

Kommunstyrelsen har också att utse ett ombud att företräda Höörs kommun på 
årsstämman, samt ta fram instruktioner för stämmoombudet dvs hur ombudet ska rösta 
och företräda ägaren på stämman. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Bolagets årsredovisning ska även delges kommunfullmäktige för information. Detta 
ärende hanterar dessa tre frågor. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Mellanskånes Renhållnings AB 2015 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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