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Plats och tid

Höörsalen
Måndagen den 9 maj 2016 kl 10:00–15:50

Beslutande

Stefan Lissmark (S)
Anna Palm (M), §§ 87-97, 100, 102-113
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Asserfors (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Mikael Sparrhult (L), §§ 87-96
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)
Björn Andreasson (M), tjänstgör för Mikael Sparrhult (L),
§§ 97-113
Johan Svahnberg (M), tjänstgör för Anna Palm (M),
§§ 98-99, 101
Lars Andersson (SD)

Utses att justera

Annagreta Reinholdz (S),
Erik Mårtensson (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2016-05-11 kl. 14:00

Paragrafer 87 - 113

Sekreterare

Gunilla Dencker Skog
Ordförande

Stefan Lissmark (S)
Justerande

Annagreta Reinholdz (S)

Erik Mårtensson (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-09

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-12

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2016-06-03
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Övriga

Anders Magnhagen (S), §§ 97-113
Maria Boström-Lambrén (S)
Kenneth Kallin (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Olle Krabbe (V)
Ismo Pääkkönen (SD)
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK, §§ 87-96, 102-113
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Åsa Abrahamsson, Miljöstrateg/ekolog, Planerings-och
utvecklingsenheten, §§ 87-89
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, KLK,
Planerings- och utvecklingsenheten, §§ 92-96
Camilla Lindhe, Personalchef, KLK, Personalkontoret, § 102
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret,
§§ 104-106
Linda Andersson, Budgetsamordnare, KLK, Ekonomikontoret,
§§ 104-106
Anneli Andersson, Planarkitekt, Plan- och GISenheten,
Samhällsbyggnadssektor, §§ 90-91
Maria Persson, VA-strateg, MittSkåne Vatten,
Samhällsbyggnadssektorn, § 99
Lars Frostemark, Mark- och Fastighetsstrateg,
Samhällsbyggnadssektorn, § 100
Elisabeth Hallberg, Bibliotekschef, Kultur- och fritidssektorn, § 101
Örjan Lindström, HR-konsult, KLK, Personalkontoret, § 102
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§ 87 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande utom Helena Ohlson.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Annagreta Reinholdz (S) och Erik Mårtensson (KD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-05-11 kl. 14:00
3. Föredragningslistan godkänns med följande ändring: punkt nr 17 intern kontroll,
uppföljning av 2015 års interna kontrollplan, utgår.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/107

§ 89 Miljöpris 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Industrigruppen HCU och Nyrups Naturhotell utses till pristagare av Miljöpris 2016.
2. Miljöpriset ska delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.
3. Beslutet ska tillkännasges direkt efter justeringen.

Ärendebeskrivning
Miljöpriset delas ut årligen till enskild person, företag, organisation, skolklass eller annan
grupp, med säte i Höörs kommun eller annan särskild anknytning till kommunen.
Miljöpriset delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en
bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling
eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.
Till Miljöpriset 2016 har tio förslag till pristagare kommit in. Bland dessa finns såväl
privatpersoner som föreningar och företag.
Nomineringskommittén har bestått av Peter Wollin, Håkan Bergknut, Rolf Englesson och
Åsa Abrahamsson (sammankallande). Nomineringskommittén har sammanträtt vid två
tillfällen.
Som priskommitté fungerar kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Miljö- och
byggnadsnämndens presidium. Beslut om vem eller vilka som ska mottaga Höörs
kommuns miljöpris fattas av kommunstyrelsen. Förslag till pristagare ska vara inlämnade
senast den 15 mars. Priset delas normalt ut i samband med Nationaldagsfirandet den 6
juni.
Yrkanden
Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP), Christer Olsson (M), Anna Palm (M), LarsOlof Andersson (C) och Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Rolf Streijffert (SD) föreslår att miljöpriset utdelas för restaureringen av Tjörnarpssjön.
Stefan Lissmark (S) föreslår att beslutet ska tillkännages direkt.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag att Industrigruppen HCU och Nyrups Naturhotell utses till pristagare
av Miljöpris 2016 och Rolf Streijfferts (SD) förslag att priset ska delas ut för
restaureringen av Tjörnarpssjön. Ordföranden konstaterar att det även finns ett
tilläggsyrkande av Stefan Lissmark (S).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas. Ordföranden konstaterar
Justerande

Utdragsbestyrkande
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att kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om beslutet ska tillkännages direkt och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/214

§ 90 Planuppdrag, ändring av del av Åkersberg
57:17 m fl. (etapp 3, Kvarnbäck)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planuppdrag lämnas för ändring av del av Åkersberg 57:17 m fl. (etapp 3, Kvarnbäck)
för bostäder.
2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet ska ske med standardförfarande.
4. Planarbetet bedöms kunna avslutas 2016.

Ärendebeskrivning
Förslag har inkommit från exploatör att bebygga del av Kvarnbäck, etapp 3, med 20 st
lägenheter i parhus som avses upplåtas som hyreskooperativ. Förslaget följer i stort
gällande detaljplan som vann laga kraft 2007-01-25, men ett område som avsatts för
skolområde eller bostäder kommer med förslaget att användas för bostäder. Det kommer
därmed inte finnas något detaljplanelagt område för förskola/skola inom de etapper som
idag är detaljplanelagda (etapp 1-3).
Mellan område avsatt för bostäder och det område som avsatts för skolområde eller
bostäder, finns ett prickat område som inte får bebyggas som behöver tas bort. Det
behöver även anpassas en anslutande tillfartsväg, gata med kommunalt
huvudmannaskap, till området som är beläget söder om där marken faller 8 meter åt
sydväst. Vändplan och tillfartsvägen till bebyggelse i detta område i slänten behöver
studeras inom planuppdraget.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 105
2. Tjänsteskrivelse Anneli Andersson, 2016-04-11.
3. Översikt med den planerade bebyggelseområdet markerat.
4. Illustration, förslag 2016-03-02 till bebyggelse med parhus.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/219

§ 91 Detaljplanen för Sjunnerup 2:9 m fl, del av
verksamhetsområde Nord, södra delen
samt för Ekeröd 6:4
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planuppdrag lämnas för att upprätta detaljplan för ändring av detaljplanen för
Verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för Ekeröd 6:4. Gränsen
i norr ändras så att den mark som reserverats för framtida väg inte omfattas av
planuppdraget, se bilaga § 91.
2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet ska ske med standardförfarande.
4. Planarbetet bedöms kunna avslutas 2016.

Ärendebeskrivning
Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft
2012-02-02. Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och
vänstersvängfält på riksväg 23 samt infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen
färdigställdes för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg till de redan
etablerade verksamheterna.
I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med
en vändplan placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. Tomtdjupet
mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra
stambanan ca 70 meter. Tomtdjupen är inte ändamålsenliga varför planen beslutats att
ändras (KS 2014-11-13). Planen skulle föregås av miljöutredning med
grundvattenundersökningar vilka pågår vid detta tillfälle, våren 2016.
Planuppdraget innebär en ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom
Verksamhetsområde Nord, södra delen. Uppdraget innebär också att ett område som
avsatts som vägreservat i gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som
nu enligt Trafikverket inte är aktuellt, omvandlas till tomtmark för verksamhet.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att plangränsen i norr ändras så att mark som reserverats för
väg inte ska tas med i planförslaget.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och Stefan Lissmarks (S) förslag. Ordföranden frågar
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla Stefan Lissmarks (S) förslag.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 106
2. Tjänsteskrivelse från Anneli Andersson, 2016-04-12.
3. Planuppdrag, ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord södra delen samt för
Ekeröd 6:4.
4. Översiktskarta över föreslaget planområde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/49

§ 92 Remiss Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Karin Kallioniemis yttrande antas som sitt eget och skickar det till Region Skåne.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram förslag till Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
2050 och skickat förslaget på remiss.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 108
2. Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050, remissversion
3. Tjänsteskrivelse Karin Kallioniemi, 2016-03-30
4. Yttrande av Karin Kallioniemi, 2016-03-30
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/115

§ 93 Remiss angående Plan för Malmös vatten
(samrådsunderlag)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar meddela Malmö Stad att
1. Ringsjön har varit dricksvattentäkt för kommuner i västra Skåne sedan 1963. Sedan
tillkomsten av Bolmentunneln 1987 används Ringsjön dock bara som reservvattentäkt i
situationer då Bolmenvattnet inte kan nå Ringsjöverket. Samtidigt är Västra Ringsjön
recipient för Höörs kommuns största reningsverk.
2. Sydvatten har en ny miljödom som reglerar hur stora vattenuttag som får ske. Ringsjön
är inte skyddad genom vattenskyddsområde, men Höörs kommun ställer sig positiv till att
det sker om Sydvatten och berörda kommuner tar initiativ till skydd. Det måste då beaktas
att Västra Ringsjön är recipient för reningsverket. Aktuella förutsättningar för Ringsjön är
beskrivna i Plan för Ringsjöbandet, antagen 2016.

Ärendebeskrivning
Malmö Stad har tagit fram en plan för Malmös vatten som behandlar grundvatten,
dricksvatten, havsvatten, ytvatten, regnvatten och avloppsvatten. Planen är ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen och ger en god bild av hur vattenfrågorna påverkar stadens
utveckling. Planförslaget är skickat för samråd till Höörs kommun.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 109
2. Tjänsteskrivelse Karin Kallioniemi, 2016-04-04
3. Plan för Malmös vatten, samrådsunderlag, 2016-02-22
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2009/149

§ 94 Remiss angående ekobyar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelsen med föreslagna ställningstaganden remitteras till miljö- och
byggnadsnämnden samt VA/GIS-nämnden med tillägget att remissinstanserna inte bara
ska titta på möjliga risker utan även möjliga vinster med ekobyar.

Ärendebeskrivning
Frågan om möjliga förhållningssätt till ekobyar har diskuterats vid ÖP-beredning 15 mars,
dit bland annat presidierna i miljö- och byggnadsnämnden och VA/GIS-nämnden var
inbjudna. Ett förslag till förhållningssätt och kriterier har därefter formulerats, tänkt att
fungera som vägledning oberoende av om det gäller kommunal mark eller en privat
markägare.
Det kan också bli aktuellt att peka ut kommunal mark i översiktsplanen som skulle vara
möjlig för en eventuell ekoby. Gyldenpris har nämnts som ett möjligt område, men ännu
så länge finns inget konkret förslag i den frågan.
Yrkanden
Kenneth Kallin (C) föreslår att remissinstanserna inte bara ska titta på möjliga risker utan
även möjliga vinster med ekobyar.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett tilläggsförslag från Kenneth Kallin (C). Ordföranden frågar
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen bifallit
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med det tillägg som föreslagits av Kenneth
Kallin (C).

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 110
2. Förslag till ställningstagande gällande ekobyar, 20160406
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/184

§ 95 Överenskommelse Byggstart av
höghastighetsjärnvägen i Skåne
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Höörs kommun ska delta i överenskommelsen med Region Skåne om byggstart av
höghastighetsbanan i Skåne under förutsättning att en särskild överenskommelse träffas
om att den södra stambanan ska byggas ut så att den får fyra spår.
2. Stefan Lissmark (S) uppdras att underteckna överenskommelsen med Region Skåne.

Ärendebeskrivning
Region Skåne vill bana väg för en snabb byggstart av höghastighetsbanan i Skåne. För
att visa Sverigeförhandlingen att Skåne är redo vill regionen gärna se en
överenskommelse med kommuner med stationsorter på höghastighetsbanan och
kommuner som höghastighetsbanan förväntas gå igenom. Överenskommelsen är tänkt
att undertecknas av dessa aktörer och adresseras till Sverigeförhandlingen.
En ny version av överenskommelsen har lagts till ärendet.
Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår att underskriften ska villkoras med att särskild överenskommelse
nås om att den södra stambanan ska byggas ut till fyra spår. Lars-Olof Andersson (C),
Erik Mårtensson (KD), Annagreta Reinholdz (S) och Christer Olsson (M) ställer sig bakom
förslaget.
Rolf Streijffert (SD) föreslår att liggande förslag avslås.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett avslagsyrkande och ett tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar kommunstyrelen om Anna Palms (M) tilläggsyrkande kan bifallas.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Därefter frågar ordföranden kommunstyrelen om kommunstyrelsens arbetsutskott med
Anna Palms (M) tillägg eller Rolf Streijfferts (SD) avslagsförslag bifalls. Ordföranden
konstaterar att Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Anna Palms (M)
tilläggsyrkande bifallits.
Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om beslutspunkt 2 kan bifallas och finner
att förslaget bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-09

16 (41)

KOMMUNSTYRELSEN

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 111
2. Mail från Region Skåne, Stina Nilsson, projektledare för Sverigeförhandlingen.
3. Utkast 2016-05-04
4. Svar (mail) från Stefan Lissmark till Stina Nilsson ang. förbättrat förslag på skrivning,
2016-04-27
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/120

§ 96 Eslövs Bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att framföra till Eslövs kommun:
Höörs kommun konstaterar att det finns ett betydande utbyte mellan våra båda kommuner
när det gäller befolkningens pendling och flyttmönster, vilket ger anledning att utveckla
och stärka samarbetet mellan kommunerna. Höörs kommun ser positivt på den utveckling
som Eslövs kommun planerar för.

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har tagit fram förslag till bostadsförsörjningsprogram för kommunen.
Förslaget har skickats på samråd till Höörs kommun.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 125
2. Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi, 2016-03-24
3. Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016, samråd.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/166

§ 97 Befolkningsprognos för Höörs kommun
2016 - 2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025 ska ligga till grund för
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas.
2. Notera att migrationens effekter inte har inarbetats i prognosen utöver att de som var
folkbokförda i kommunen 2015-12-31 ingår i prognosbearbetningen.
3. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025 ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt
folkbokförda per den siste december 2015 per ettårsklass och fastighet, antagande om
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på kända
förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 114
2. Tjänsteskrivelse Peter Wollin, 2016-03-23
3. Befolkningsprogram för Höörs kommun 2016 - 2025
_____
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Dnr KSF 2016/162

§ 98 Medfinansiering av MittSkåne Utveckling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Medfinansiering av MittSkåne Utveckling ideell förening 2016 med 325 721 kronor
beviljas.
2. Beslutet finansieras inom befintlig ram för kommunstyrelsen.
3. Frågan om medfinansiering för kommande år för MittSkåne Utveckling inarbetas i
budget för 2017 och VEP 2018 och 2019.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun medfinansierade förra periodens Leaderarbetet, Leader MittSkåne, med
ca 300 000 kr per år under programperioden 2007-2013.
Jordbruksverket har godkänt ny strategi för programperioden 2014-2020. MittSkåne
Utveckling har totalt ca 34 milj kronor i budget för att utveckla landsbygden under den
aktuella perioden. Höörs kommuns medfinansiering för 2016 är 325 721 kronor.
Ekonomichefen har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Ställningstagande från ekonomichefen:
Ekonomikontoret anser att utbetalning av medfinansieringen till MittSkåne Utveckling
ideell förening sker inom befintlig ram för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
eventuella över- och underskott hanteras i samband bokslutsarbetet för 2016.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 115
2.Yttrande från ekonomichefen, 2016-04-21
3. Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, 2016-03-23
_____
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Dnr KSF 2015/480

§ 99 Förslag om fullständig VA-plan för Höörs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fullständig VA-plan för Höörs kommun ska arbetas fram.
2. Mittskåne Vatten, miljö- och byggkontoret samt planerings- och utvecklingsenheten
uppdras att tillsammans ta fram VA-planen enligt Projektplan - VA-plan Höörs kommun.
3. Kostnaden för VA-plan om 425 000 kr ska beaktas i kommunstyrelsens budgetarbete
för 2017 och VEP 2018 och 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk
och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten
och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att
kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen står inför. Att ta fram vatten- och
avloppsplaner i kommunerna är ett led i att uppnå god status i våra vattendrag utifrån
Vattendirektivet. Planen ska vara ett övergripande dokument som hanterar vatten och
avlopp i hela kommen, både inom och utom verksamhetsområdet.
Höörs kommun har sedan tidigare en VA-utbyggnadsplan som beskriver hur kommunala
verksamhetsområde ska utökas och vilka fastighetser som ska anslutas till den allmänna
VA-anläggningen (för Länsstyrelsens prio 1-områden). En tidplan för detta arbete finns
också framtagen. En VA-utbyggnadsplan är en del av en vatten- och avloppsvattenplan.
Andra delar som också bör ingå i planen är vattenförsörjningsplan, dagvattenstrategi och
strategi för enskilda avlopp.
En vatten- och avloppsplan bör vara uppbyggd av tre delar; VA-översikt, VA-policy och
VA-plan. VA-översikten är en beskrivning av nuläget för VA-försörjningen inom hela
kommunen. I VA-policyn fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor
och prioriteringsgrunder. Policyn bör beslutas av kommunfullmäktige och är ett underlag
för det fortsatta arbetet med VA- planen. VA-planen ska vara en långsiktig plan där det
framgår hur VA-försörjningen inom hela kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla
framtida krav.
Då en vatten- och avloppsplan ska vara ett dokument som gäller hela kommunen är det
viktigt med den politiska förankringen. Enligt Havs och vattenmyndighetens
rekommendationer bör Kommunstyrelsen i kommunen besluta om framtagande av en
vatten- och avloppsplan. Arbetet med planen bör vara förvaltningsövergripande och
berörda avdelningar såsom Mittskåne Vatten, Bygg- och miljönämnden och avdelningen
för övergripande planering bör vara delaktiga i arbetet. Då arbetet är av övergripande
karaktär och gäller hela kommunens vatten och avloppsförsörjning bör projektet
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finansieras via kommunstyrelsen.
Mittskåne Vatten i dialog med miljökontoret ser ett behov av en VA-plan för Höörs
kommun och vill därför initiera arbetet med en sådan.
Kostnader för VA-plan beräknas 425 000 kr som bör finansieras av kommunstyrelsen i
Höörs kommun under 2017 och beaktas i budgetarbetet för 2017.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 116
2. Remissvar från ekonomichefen 2016-04-21
3. Protokollsutdrag från VA/GIS-nämnden 2016-03-15 § 155. VAGIS 2015/466
4. Förslag till projektplan 2016-03-01
5. Tjänsteskrivelse från Magnus Brom, 2016-03-01
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-12-07 § 279
7. Tjänsteskrivelse från Gunilla Dencker Skog 2015-11-27 (Alternativt beslutsförslag)
_____
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Dnr KSF 2016/75

§ 100 Förfrågan om förvärv av fastigheten
Komministern 20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Mark- och fastighetsstrateg Lars Frostemark uppdras att genomföra försäljning av
fastigheten Komministern 20.

Ärendebeskrivning
Önskemål om att förvärva rubricerad fastighet har inkommit från ägaren till
grannfastigheten, Komministern 21. Anledningen till förfrågan är att man gärna hade sett
en utökad skötsel av kommunens tomt. Detta kan åstadkommas genom ett förvärv, då
man kan införliva den som utökning av sin egen villatomt och sköta den efter eget tycke.
Komministern 20 är belägen i Tjörnarps samhälle, alldeles intill järnvägen. Se bilagd
karta. Fastighetsgränsen löper parallellt med spåren, avståndet är så kort som 4-5 meter
från spårområdet. Fastigheten är direkt olämplig/omöjlig att bebygga med bostadshus,
troligen även med annan byggnad, med tanke på närheten till järnvägen. Förutom detta är
tomten belägen i en svacka och delvis vattensjuk. (Vi har av Mittskånevatten blivit
befriade ifrån att erlägga VA-anslutningsavgift på grund av att tomten är olämplig att
bebygga.)
Fastighetens värde är svårbedömt. Fastigheten är i dagsläget taxerad som grönområde
med ett, enligt taxeringsbeslutet, ”värde under 1000 kronor”. Taxeringsvärdet på annan
obebyggd tomt i Tjörnarp, men möjlig att bebygga, är cirka 37 kronor/kvm. Med detta som
utgångspunkt, då tomtytan är 838 kvm, skulle ett ”taxeringsvärde”, hamna på cirka 31 000
kronor. Denna summa kan anses som skälig och ligga till grund för ett försäljningspris.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 117
2. Tjänsteskrivelse Lars Frostemark, 2016-04-01
3. Karta Komministern 20
4. Förfrågan från Sara Nilåzen, 2016-02-11
_____
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Dnr KSF 2015/277

§ 101 Revidering av biblioteksplan för Höörs
kommun 2016 - 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Biblioteksplan för Höörs kommun 2016 - 2020 antas.
2. Finansiering av planens genomförande hanteras inom ramen för budgetarbetet för
2017 och VEP 2018 och 2019.
Kommunstyrelsen beslutar:
Biblioteksplanen ska redigeras på sid 7, kostnadsfri ändras till avgiftsfri.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 § 113 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden
att revidera biblioteksplan för antagande kommunfullmäktige senast i maj 2016.
Revideringsarbetet har pågått inom biblioteksverksamheten med en arbetsgrupp
bestående av representanter från Höörs bibliotek, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, rektorsgruppen, lärarna och förskolecheferna.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår båda att godkänna
den reviderade biblioteksplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP), Björn Andreasson (M), Susanne Asserfors (S) och Annagreta
Reinholdz (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Johan Svahnberg (M) föreslår att biblioteksplanen ska behandlas inom ramen för
budgetarbetet.
Christer Olsson (M) föreslår att på sid 7, kostnadsfri ändras till avgiftsfri.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att bifalla kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och ett förslag att biblioteksplanen ska behandlas inom ramen för
budgetarbetet. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 122
2. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-03-22 § 44. KFN 2015/110
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 35. BUN 2016/92
4. Följebrev från bibliotekschef Elisabeth Hallberg 2016-02-16
5. Biblioteksplan Höörs kommun 2016 - 2020, slutversion
6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-28 § 113.
_____
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Dnr KSF 2016/187

§ 102 Jämställdhetsplan för Höörs kommun
2016-2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Jämställdhetsplanen för 2016-2018 antas.
2. Höörs kommun ska utifrån Diskrimineringslagens grunder under 2018 upprätta en Plan
för Likabehandling, Jämställdhet och Mångfald vilken tillgodoser
diskrimineringslagens krav på skriftlig plan gällande diskrimineringsgrunden kön samt
kravet på att arbetsgivaren även ska bedriva ett främjande arbete för grunderna etnisk
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, och även vidta åtgärder för att
motverka diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ärendebeskrivning
Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter i arbetslivet, oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning. Arbetsgivaren ska dessutom vidta åtgärder för att förebygga och
förhindra sexuella trakasserier.
Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter ger inte bara de anställda en god
arbetsmiljö fri från diskriminering, utan kan också bidra till andra positiva effekter för
verksamheten.
För att öka jämställdheten i arbetslivet ska alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda
upprätta en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja
lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen.
Personalavdelningen har enligt uppdrag kartlagt organisationens upplevelse av nuläget
och följt upp tidigare beslutad jämställdhetsplan i samverkan med fackliga organisationer
och utvalda arbetsgivarrepresentanter.
Arbetsgruppen har tillsammans utarbetat en plan för jämställdhetarbetet i Höörs kommun
för perioden 2016-2018.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 130
2. Tjänsteskrivelse Camilla Lindhe, 2016-03-29
3. Jämställdhetsplan för Höörs kommun 2016 - 2018, reviderad efter ksau 2016-04-26
_____
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Dnr KSF 2014/281

§ 103 Begäran om att lån efterskänkes eller
avbetalningsplan, ombyggnad av vind
över konsthallen, Föreningen Anders
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Resterande lån om 100 000 kronor ska inte efterskänkas.
2. Ekonomichefen träffar representanter för Föreningen Anders en gång om året i
samband med föreningens budgetarbete inför kommande år för att komma fram till en
rimlig amortering för nästkommande år och tidpunkt för betalning och upprepa denna
process fram tills att lånet är slutamorterat.
3. Uppkommen räntefordran ska efterskänkas Föreningen Anders.

Ärendebeskrivning
Föreningen Anders lånade 1 200 000 kr av kommunen för renovering av Konsthallens
vind. Lånet användes för att renovera lokalen och efter avslutat projekt fick föreningen
motsvarande summa från Boverket. Efter avslutat projekt betalade föreningen tillbaka
1 100 000 kr. Eftersom renoveringen blev dyrare än budgeterat p g a en handikappåtgärd
godkändes anstånd med de resterande 100 000 kr.
Föreningen ansöker i skrivelse, 2016-03-07 om att pengarna efterskänkes eller om en
avbetalningsplan.
Ekonomichefen skriver i sitt ställningstagande:
Förutom att kommunen beviljade Föreningen Anders ett lån så löper ränta på lånet som
föreningen ännu inte blivit fakturerade och således inte heller betalat. Anledningen till att
en räntefaktura inte ställts ut är att underlätta för föreningen att stabilisera sin ekonomi då
de inte kunde betala tillbaka hela beloppet på en gång.
Ekonomikontoret anser att någon möjlighet att efterskänka resterande lån om 100 000
kronor inte föreligger. Däremot kan en avbetalningsplan arbetas fram som underlättar för
föreningen att på längre sikt kunna betala tillbaka uppkommen skuld.
Föreningen skulle möjligen kunna efterskänkas upplupen räntekostnad om 932 kr.
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Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 137
Remissvar från ekonomichefen Lars-Johan Rosvall, 2016-04-06
Mail från rektor Annika Eriksson, 2016-03-11
Skrivelse från Föreningen Anders genom Tord Nihlén, vice ordförande, 2016-03-07

_____
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Dnr KSF 2016/215

§ 104 Brev från Landshövdingen ang prins
Oscars dopgåva
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå ansökan om bidrag till dopgåva.

Reservation mot beslutet
Johan Svahnberg (M) anmäler att han avser att lämna en protokollsanteckning, bilaga §
104.

Ärendebeskrivning
I samband med att den nya prinsen Oscar ska döpas föreslår landshövding Margareta
Pålsson, Länsstyrelsen Skåne att som dopgåva från Skåne överlämna en present i form
av skapande av en naturlekplats i nationalparken Söderåsen och vill veta om kommunen
vill bidra till finansieringen. Den totala kostnaden uppskattas till cirka en miljon och
Länsstyrelsen Skåne kommer att delta i finansieringen inom ramen för vad skötsel av
skyddad natur medger. De kommer även att ta ansvar för den kommande driften.
Ställningstagande från ekonomichefen
Kommunstyrelsen har för driftsbudget 2016 inom finansförvaltningen i aktivitetsnummer
9003 beslutat att avsätta en kommungemensam driftsreserv varur respektive nämnd och
styrelse kan äska medel för oförutsedda händelser.
Medel finns kvar på ovanstående anslag motsvarande 336 000 kronor och
ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran ur ett finansiellt
perspektiv. Delar man en miljon på 36 parter blir summan avrundat 28 000 kronor.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att förslaget ska avslås. Susanne Asserfors, Rolf Streijffert
(SD), Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom Fredrik Hanells (MP) avslagsförslag.
Christer Olsson (M), Anna Palm (M), Erik Mårtensson (KD), Annagreta Reinholdz
(S) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och
ett förslag att avslå förslaget. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget ska
bifallas eller avslås. Ordföranden finner att förslaget avslagits.
Omröstning begärs.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA
och 7 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar att avslå
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Följande ledamöter röstar JA: Annagreta Reinholdz (S), Christer Olsson (M), Lars-Olof
Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Anna Palm (M).
Följande ledamöter röstar NEJ: Susanne Asserfors (S), Maria Truedsson (MP), Björn
Andreasson (M), Lars Andersson (SD), Stefan Liljenberg (S), Rolf Streijffert (SD), Fredrik
Hanell (MP).
Stefan Lissmark (S) avstår från att rösta.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 138
2. Reservation mot beslutet i ksau 2016-04-26, från Susanne Asserfors och Fredrik
Hanell
3. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2016-04-21
4. Skrivelse från Länsstyrelsen Skåne 2016-04-08
_____
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Dnr KSF 2016/141

§ 105 Investerings- och exploateringsbudget
2017 samt verksamhetsplan (VEP) 2018 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget för 2017 samt
verksamhetsplan för 2018 – 2019. Förslaget är framtaget tillsammans med ordförande
och vice ordförande i samtliga nämnder. Investeringsutrymmet är beräknat till ca 31 mnkr.
Detta är beräknat efter planerat resultat samt planerade avskrivningar.

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

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 139
2. Tjänsteskrivelse från chefsekonom/budgetsamordnare Linda Andersson, 2016-04-18
3. Budgetberedningens förslag till Investeringsbudget 2017, VEP 2018-2019.
4. Förslag till Exploateringsbudget, 2016-02-29
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-09

31 (41)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/217

§ 106 2015 års årsredovisning för Höörs
kommuns förvaltade, icke
bokföringsskyldiga stiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
2015 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat årsredovisning 2015för Höörs
kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 118
2. Sammanställning av för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser.
_____
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Dnr KSF 2016/29

§ 107 Fråga om möjlighet att behålla
vårdnadsbidrag i Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Det finns inte laglig möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun.
2. Beslutet och kanslichefens tjänsteskrivelse översänds till barn- och
utbildningsnämnden som svar på fråga om vårdnadsbidrag.

Ärendebeskrivning
Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag upphävdes genom SFS 2015:757.
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att kommunfullmäktige ska undersöka
möjligheterna att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun. Kanslichefen har av
kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att bereda frågan.
Regeringen har tagit upp frågan om den kommunala kompetensen i sin proposition
2014/15:147, Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Regeringen konstaterar att
lagförslaget inskränker den kommunala kompetensen så att det inte längre är möjligt för
en kommun att ha ett kommunalt vårdnadsbidrag. Svaret på frågan är därför att det inte
finns möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun.
Utdrag ur Regeringens proposition 2014/15:147, sid 28-29:
”Kommunal kompetens och kommunal självstyrelse
Vid införandet av möjligheten för kommuner att utge ett kommunalt vårdnadsbidrag den 1
juli 2008 innebar detta en utvidgning av den kommunala kompetensen. Förslaget att
avskaffa bidraget utgör en återgång till den situation som rådde innan införandet av lagen,
dvs. att den utvigning av den kommunala kompetensen som lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag innebär nu tas bort. Förslaget får som konsekvens att
kommunerna inte längre kommer att kunna välja om de ska erbjuda sina invånare
möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag eller inte.
Ett syfte med förslaget är att förstärka jämställdheten avseende dels ekonomisk
jämställdhet med lika möjligheter till förvärvsarbete och egenförsörjning och dels en jämn
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. På så sätt bidrar förslaget till att
uppfylla de nationellt beslutade jämställdhetsmålen och att utveckla jämställdhetspolitiken
inom samtliga sektorer. Ett annat syfte med förslaget är att bidra till en ökning av
arbetskraftdeltagandet för föräldrar som har svag anknytning till arbetsmarknaden. När
även andra hinder finns för arbetskraftsdeltagande kan vårdnadsbidraget förstärka
inlåsningseffekter och därmed försena insatser som kan föra gruppen närmare
arbetsmarknaden. Ett avskaffande av det kommunala vårdnadsbidraget bidrar till att nå
dessa målsättningar. Sammantaget bedöms intresset av förstärkt jämställdhet och ökat
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arbetskraftsdeltagande väga över den inskränkning som för slaget innebär för den
kommunala självstyrelsen. Inskränkningen bedöms således vara proportionerlig i
förhållande till syftet med förslaget.”

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 119
2. Tjänsteskrivelse Gunilla Dencker Skog 2016-04-14
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-03-14 § 52
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-29 § 47
5. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-12-21 § 196, BUN 2015/319
_____
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Dnr KSF 2015/498

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 § 15 att tillstyrka Q-Stars ansökan om tillstånd
till kameraövervakning på obemannad bensinstation i Höör, dock ifrågasattes
nödvändigheten av filmning av GC-vägen.
Nu har Q-Star Försäljning AB ansökt om utökat tillstånd till kameraövervakning på
obemannad bensinstation i Höör.
Länsstyrelsen i Skåne har inkommit med remiss och ger Höörs kommun möjlighet att yttra
sig över ansökan. Kommunledningskansliet har begärt anstånd med att inkomma med
svar senast 2016-05-12.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 120
2. Mail från Länsstyrelsen i Skåne, 2016-04-01
3. Ansökan om utökat tillstånd till kameraövervakning från Q-star 2016-04-01
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-01-11 § 15
5. Beslut om tillstånd 2016-01-19
6. Tidigare ansökan om tillstånd till kameraövervakning, 2015-11-19
_____
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Dnr KSF 2016/227

§ 109

Rutin för att gratulera 100-åringar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Rutin för uppvaktning av 100-åringar i Höörs kommun fastställs.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Michael Andersson föreslår en rutin för uppvaktning av samtliga
medborgare i Höörs kommun som under året fyller 100 år.

Beslutsunderlag
1. Rutin för uppvaktning av 100-åringar i Höörs kommun.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 132
3. Tjänsteskrivelse från socialchefen, 2016-04-07
_____
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Dnr KSF 2016/226

§ 110

Förhyrning av parkering för personal

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunanställda i kommunhuset erbjuds i mån av plats att hyra sin egen parkeringsplats
till en månadskostnad om 200 kronor genom löneavdrag.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighets AB har anlagt en ny parkeringsplats vid kommunhuset med ett sjuttiotal
platser. Den nya parkeringsplatsen är inom kort klar att användas. Parkeringsplatsen har
försetts med laddningsstationer för elbilar och motorvärmare till ett antal fordon. Närmast
kommunhuset kommer poolbilar och tjänstefordon att placeras. Övriga platser är främst
tänkt att användas som personalparkering. Trots de nya parkeringsplatserna och
omstruktureringen av parkeringsplatsen norr om kommunhuset kommer det finnas
tillfällen när det uppstår parkeringsbrist. För att garantera anställda i kommunhuset en
parkeringsplats föreslås att personalen erbjuds att hyra sin egen reserverade och
numrerade plats till en månadshyra om 200 kronor genom löneavdrag. Inledningsvis
kommer 20 platser att erbjudas på detta sätt. Administration av parkeringsplatser och
löneavdrag sker inom förvaltningen. Då kommunen på allmänna parkeringsplatser inte är
belagda med avgifter kommer inte heller möjligheten att hyra sin egen parkeringsplats
beskattas som löneförmån enligt Skatteverket.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunanställda i kommunhuset erbjuds i mån av plats att hyra sin egen parkeringsplats
till en månadskostnad om 200 kronor genom löneavdrag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och
ett tilläggsförslag från Stefan Lissmark att frågan ska lyftas till kommunfullmäktige och att
det ska klargöras att månadskostnaden ska dras genom löneavdrag. Ordföranden frågar
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att förslagen bifallits.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 134
2. Tjänsteskrivelse om tjänsteparkering från samhällsbyggnadschefen
_____
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Dnr KSF 2016/58

§ 111

Redovisning av delegeringsbeslut 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Redovisningen av de fattade delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Delegeringsbeslut fattade av stf Joakim Ilmrud, 2016-02-20 - 2016-03-20. KSF
2016/113

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 141
_____
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Dnr KSF 2015/524

§ 112

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 2016-04-26.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 142
_____
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Dnr KSF 2016/6

§ 113

Anmälningar 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 och 2016-04-26
2. SKL, cirkulär 16:09
3. SKL, cirkulär 16:11
4. SKL, cirkulär 16:12
5. SKL, cirkulär 16:13
6. SKL, cirkulär 16:14
7. SKL, cirkulär 16:16
8. Tekniska nämnden, ”Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun”, antagen av tekniska
nämnden 2016-03-14.
9. Nyhetsbrev nr 2 mars.2016, Stambanan.com
10. Protokoll från samordningsförbundet Finsam MittSkåne, 2016-03-01. KSF 2016/52
11. SKL, Överenskommelse mellan Staten och Sveriges kommuner och landsting; vision
e-hälsa 2025.
12. Håkon Lund, Skånes Djurpark, ”Vildmarkstelegrafen”
13. Trafikverket, Referensgruppsmöte Skåne, ”Höghastighetsbanor Linköping-Borås,
Jönköping-Malmö, 2016-03-15
14. Jonas Håkansson, METAKONCEPT AB, Vellinge, Flexibelt bostadsbyggande.
15. Petra Kuritzén, projektledare Kultur & Evenemang, Hörby Kommun, ”Ung i MittSkåne
presentation, styrgruppsmöte 2016-03-14.
16. Hässleholms kommun, protokollsutdrag från Hässleholms kommuns fullmäktige
avseende budget för IT-nämnd SKNO 2016.
17. Per Ribacke, ordförande i förbundsstyrelsen, ”Välkommen till Sydarkivera”.
18. Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Sätofta 6:8, fornlämning nr 238, Höör socken,
Höörs kommun. KSF 2016/12
19. Akademikerförbundet SSR, ”Kompetens och kvalitet i den sociala barn- och
ungdomsvården”.
20. Stefan Lissmarks remissvar till Regionala utvecklingsnämnden, ”Synpunkter på
handlingen Byggstart nu.”, 2016-04-12. KSF 2015/184
21. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Årsredovisning 2015. KSF 2016/54
22. Brev från ordförande i revisionsnämnden Christer Ekelund, Höörs kommun till
revisionen i Jönköpings kommun ang ”Elmia AB, ägardirektiv, kommunallag” (Jakt &
Fiskemässan) KSF 2016/186
23. Protokoll från Mellanskånes Renhållnings AB 2016-02-25. KSF 2016/51
24. Samordningsförbundet FINSAM, MittSkåne, ”Insats Öppna Spår! - om hur vi kan
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förbättra integrationen i MittSkåne.
25. Helgeåns Vattenråd, ”Välkommen till årsstämma 2016-04-28 i Osby”.
26. Arbetsförmedlingen, Reviderad årsplanering för mottagande av nyanlända under
2016.
27. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-22 § 42, förslag till Höörs Bad
och Sportcentrums utformning av entré och café. KSF 2016/200
28. Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-02-25 § 25, Avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen. SN 2016/74
29. Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-02-25 § 26, Avgifter till Växthuset. SN 2016/73
30. Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-02-25 § 27, Månadsavgift korttidsplats på
Apoteksgatan 5. SN 2016/71
31. Kommundirektörens nyhetsbrev mars. KSF 2016/5
32. Ändrade principer för arvoden samt rese- och kostnadsersättning till gode män för
ensamkommande barn, beslut i ksau 2016-04-26 § 136

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

§ 114 Val av ersättare för ombud för
Rönneåns Vattenråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Lars-Olof Andersson (C) utses till ersättare för Anna Palm (M), ombud för Rönneåns
vattenråds och Rönneåkommitténs årsstämmor.

Ärendebeskrivning
Anna Palm (M) anmäler behov av ersättare i hennes uppdrag som ombud i Rönneåns
Vattenråd inför årsstämma.
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Från:                                    Johan Svahnberg <johan.svahnberg@moderat.se>
Skickat:                                den 9 maj 2016 15:32
Till:                                       Dencker Skog, Gunilla
Ämne:                                  Protokollsanteckning ärende 19 KS 2016-05-09 Dopgåva

På dagens kommunstyrelse fattade en majoritet beslut att inte bidra med pengar till prins Oscars dopgåva vilket är
välkommet. Dock handlar ärendet inte om dopgåvan i sig utan vad Höörs kommun ska använda sina skattepengar
till. Att bidra ekonomiskt till att bygga en lekplats i en annan kommun kan jag inte se som en angelägenhet för
Höörs kommun. Dock är jag mycket positiv till att länstyrelsen själva bygger denna lekplats för egna medel, det
vore ett välkommet tillskott till Söderåsens nationalpark.
Med vänlig hälsning,
Johan Svahnberg
johan.svahnberg@moderat.se (e)
0736-587408 (m)
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