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 Tisdagen den 7 juni 2016 kl 10:00–15:10 
  
Beslutande Stefan Lissmark (S) 

Anna Palm (M), §§ 116-124, § 126 
Fredrik Hanell (MP) 
Susanne Asserfors (S), §§ 116-124, §§ 126-128, § 130 
Annagreta Reinholdz (S) 
Maria Truedsson (MP) 
Christer Olsson (M) 
Lars-Olof Andersson (C) 
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Utses att justera Christer Olsson (M), Rolf Streijffert (SD) Paragrafer 116 - 137 
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Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Stefan Lissmark (S) 
  
Justerande  
 Christer Olsson (M) Rolf Streijffert (SD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2016-06-07 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-06-10 Datum då anslaget tas ned 2016-06-10 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Övriga Maria Boström-Lambrén (S) 
Kenneth Kallin (MP) 
Elin Hyltén Cavallius (MP) 
Johan Svahnberg (M) 
Lars Andersson (SD) 
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli 
Gull-Britt Persson, Integrationskoordinator, KLK, § 118 
Örjan Lindström, HR-konsult, KLK, Personalkontoret, § 118 
Monica Dahl, Socialchef, Social Sektor, § 125 
Bim Bergström, Avgiftsadministratör, Social sektor, § 125 
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret, §§ 129 
och 131 
Linda Andersson, Budgetsamordnare, KLK, Ekonomikontoret, §§ 
129 och 131 
Anneli Andersson, Planarkitekt, Samhällsbyggnadssektor, § 132 
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§ 116 Upprop 

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

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Rolf Streijffert  (SD) och Christer Olsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-06-09 kl. 08:30. 

3. Föredragningslista godkänns med ändringen att punkterna 8 och 9 utgår. Punkterna 10 
och 11 behandlas i särskilt direktjusterat protokoll se KSF 2016/285. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/286 

§ 118 Presentation/Information av Gull-Britt 
Persson och Örjan Lindström ang 
”Drivhuset” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Integrationskoordinator Gull-Britt Persson och HR-konsult Örjan Lindström kom till 
kommunstyrelsens möte och informerade om Drivhusets arbete. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 171 
2. Information ”Integration och arbetsmarknadsenheten, Drivhuset” 
3. Arbetsförmedlingens faktablad för arbetsgivare, ”Extratjänst” 
4. Arbetsförmedlingens faktablad för arbetsgivare, ”Traineejobb” 
5. Arbetsförmedlingens faktablad för arbetssökande, ”Utbildningskontrakt” 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/237 

§ 119 Ansökan om sponsring av H 65 
säsongen 2016/2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. H 65 Höörs damlag/elit beviljas ett elitbidrag på 100 000 kronor för säsongen 
2016/2017 under förutsättning att kommunens logotype exponeras på spelardräkterna, på 
hemsidan och i samband med matcher. I övrigt avslås ansökan. 

2. Elitbidrag ska tas ur kommunstyrelsens anslag för information och marknadsföring, 
verksamhet 2203. 

3. Utvecklingschef Peter Wollin uppdras att teckna avtal med Handbollsklubben H65. 

Ärendebeskrivning 
H65 ansöker om sponsorbidrag för säsongen 2016/2017 för laget i elitserien för damer 
och lagen i division 1 damer och herrar. Klubben önskar ett bidrag som ligger i paritet 
med andra kommuners. Förra säsongen sponsrade kommunen elitlaget med 100 000 
kronor och herrlaget med 30 000 kronor. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beviljar 100 000 kr till elitlagen och 
30 000 kr till herrlaget. 

Christer Olsson (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett förslag till beslut från Stefan Liljenberg (SD). Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen bifallit 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 149  
2. Tjänsteskrivelse från Peter Wollin, 2016-04-29 
3. Ansökan från Höörs Handbollsklubb H 65, 2016-04-19 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/248 

§ 120 Sponsorsbidrag till Höörs brottarklubb 
- Höörs marknad 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Höörs brottarklubb beviljas ett bidrag på 80 000 kr för genomförande av Höörs 
Marknad 2016. 

2. Bidraget ska finansieras ur verksamhet 2203 Information och Marknadsföring. 

3. Utvecklingschef Peter Wollin uppdras att teckna avtal med Höörs brottarklubb. 

Ärendebeskrivning 
Höörs brottarklubb genomför sedan många år tillbaka den årliga Höörs marknad i början 
av augusti månad. De senaste åren har brottarklubben samarbetat med Partyfabriken för 
att öka utbudet av aktiviteter under marknadshelgen. Förändringen har uppskattats av 
många och bedömningen är att fler besöker marknaden jämfört med tidigare år. 2015 
bidrog kommunen med totalt ca 80 000 kr för evenemanget. Ca 50 000 kr utbetaldes till 
Höörs brottarklubb och ca 30 000 var internfakturering till gata-park. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 150 
2. Tjänsteskrivelse från Peter Wollin, 2016-04-29 
3. Ansökan om sponsorbidrag från Höörs Brottarklubb, 2016-05-27 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/158 

§ 121 Ansökan om 
sponsorbidrag/samarbetsavtal 2016 från 
Höörs IS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ansökan om sponsorbidrag för säsongen 2016 från fotbollsklubben Höörs IS avslås. 

Ärendebeskrivning 
Fotbollsklubben Höörs IS ansöker om 30 000 kronor i sponsorbidrag för säsongen 2016. 

Yrkanden 
Rolf Streijffert (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan. 

Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett förslag till beslut från Rolf Streijffert (SD). Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen bifallit 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 151 
2. Tjänsteskrivelse från Peter Wollin, 2016-04-29 
3. Ansökan från Höörs IS, 2016-03-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2013/330 

§ 122 Förstudie ang ny badplats vid 
Tjörnarpssjön 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att anlägga badplatsen enligt förslaget. 

2. Finansiering av ny badplats hanteras i nästa års budgetberedning för investeringar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 16 januari 2014 att ge kultur- och fritidsnämnden, 
tillsammans med tekniska nämnden, i uppdrag att ta fram en förstudie som visar lämplig 
plats och nödvändiga åtgärder för en ny badplats vid Tjörnarpssjön samt att översiktligt 
beräkna kostnaderna. 

Sedan dess har länsstyrelsen bildat naturreservat i området som är tänkt för den nya 
badplatsen. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 155 
2. Tjänsteskrivelse från Karin Kallioniemi, 2016-05-12 
3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-04-19 § 83. KFN 2013/101 
4. Karta Kyrkviken med föreslagna insatser 
5. Offert Projekt Badplats Kyrkviken 
  
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/161 

§ 123 Yttrande över utredningen EU på 
hemmaplan (SOU 2016:10) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Yttrandet antas som kommunstyrelsens yttrande och lämnas som svar på remissen.  

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun har att yttra sig över betänkandet ”EU på hemmaplan” SOU 2016:10. 
Utredningen innehåller 15 förslag och rekommendationer för hur svensk offentlig sektor 
kan agera för att öka insynen och delaktigheten i EU:s beredningsprocesser.   

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 157 
2. Tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm, 2016-05-09 
3. Förslag till yttrande, 2016-05-09 
4. Betänkandet ”EU på hemmaplan” SOU 2016:10 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/206 

§ 124 Ansökan om medel till central tjänst för 
Geografisk Information  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet hanteras av budgetberedningen i det kommande budgetarbetet inför 
verksamhetsåret 2017 och VEP 2018 och 2019. 

  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Traditionellt har offentlig verksamhet bedömt att geografisk information är kopplat till Kart- 
och mätverksamheten. 

Numera är kartinformationen bara en del av den mängd data som konsumeras i 
geografiska analyser; den information som behövs i analyserna tillhandahålls av olika 
verksamhetssystem, register, statistik, befolkningsdata mm. Tjänsten som ligger inom 
geografisk information är i dagens digitala samhälle en central stabsfunktion, och ett 
generellt verksamhetsstöd på nivå med funktioner inom Ekonomi, HR, IT mm. 

Förslag till framtida organisation 

Plan- och GISenheten; i form av Geoinfo Mittskåne, stödjer kommunens övriga 
verksamheter att dra nytta av geografisk information. Vi tar inte över ansvaret för att 
utveckla verksamheten. Det är funktionaliteter inom nyttjandet av geografisk information 
som är vårt kunskapsområde och styrka. Vi är inte allmänna IT-konsulter. 

Geoinfo Mittskåne är inte en fackförvaltning som sköter ett specifikt fackområde utan en 
utåtriktad verksamhet som har till uppgift att stödja andra verksamheter och verka genom 
dem. Geoinfo Mittskåne är till för alla, även om den är organisatoriskt placerad på en 
fackförvaltning under en facknämnd. Idag fungerar tjänsten inte som ett 
kommunövergripande verksamhetsstöd; vi har skapat ett utrymme för en15 %-ig tjänst i 
form av inhyrd personal från Ringsjöns vattenråd. 

För att skapa mervärde för kommunens övergripande förvaltning, bedöms det som viktigt 
att låta tjänsten vara kommunövergripande, dels för det signalvärde det ger, dels för att 
resursen, med tanke på uppdraget, inte med rimlighet kan inrymmas i Plan- och 
GISenhetens begränsade budget. 

Föreligger yttrande från ekonomichefen som anser att ärendet bör hanteras av 
budgetberedningen i det kommande budgetarbetet inför verksamhetsåret 2017 och VEP 
2018 och 2019. 

 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 121 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2016-04-21 
3. Ansökan om medel till central tjänst för Geografisk Information, plan- och GISenheten, 
2016-03-31 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/207 

§ 125 Avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen 2016 avseende 
maxtaxan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunens högkostnadsskydd (maxtaxa) för avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen fastställs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet från och 
med den 1 juli 2016. Härefter ska kommunens högkostnadsskydd följa Socialstyrelsens 
årsändringar av högkostnadsskydd. 

Reservation mot beslutet 
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Lagen 
är en ramlag som anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. 
Utifrån det ges varje kommun möjligheter att utforma sin socialtjänst efter skiftande 
behov. Kommunen kan även själv bestämma avgifterna för de tjänster som tillhandahålls 
med de begränsningar som anges i SoL. 

Tillsammans med reglerna för beräkning av avgiftsunderlag i 8 kap. 4 § SoL ska reglerna 
om högkostnadsskydd (maxtaxa) ge omsorgstagaren ett skydd mot höga 
avgifter. Dessutom gäller enligt 8 kap. 2 § SoL att avgifterna ska vara skäliga och att de 
inte får överstiga kommunens självkostnad. 

  

Yrkanden 
Helena Ohlson (SD) föreslår att förslaget avslås. 

Anders Magnhagen (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Björn Andreasson (M) föreslår att ”höjs” ändras till ”fastställs”. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett tilläggsförslag från Björn Andreasson (M) och ett 
beslutsförslag från Helena Ohlsson (SD) samt ett beslutsförslag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om höjs ska ändras till fastställs och finner att 
kommunstyrelsen bifallit ändringen. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag avslås eller bifalls och finner att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 166 
2. Tjänsteskrivelse, 2016-05-23  
3. Avgiftstermer 
4. Socialstyrelsen, meddelandeblad nr 5/2016, ”Ändringar i högkostnadsskyddet för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen” 
5. Socialnämndens protokollsutdrag 2016-02-25 § 25, (SN 2016/74) 
6. Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. 
7. Skrivelse om justerat minimibelopp. 
8. Tjänsteskrivelse 2016-05-13. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/192 

§ 126 Begäran om medel ur 
investeringsreserv 2016 - IST-modul, 
Förskola & fritidshem 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Begäran och medel om 250 000 kronor avslås. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 250 000 
kronor under 2016 för att införskaffa en IST-modul enligt § 32 barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-14. 

Barn- och utbildningssektorn anlitar företaget IST och deras program Extens och Dexter 
för hantering av barnomsorgsfrågor. Extens är ett program som i första hand används av 
våra administratörer medan Dexter är en webb-portal som används av kommunala och 
fristående förskolor och fritidshem för köhantering, scheman, placeringar mm. Dexter 
används också av vårdnadshavarna för att anmäla barnomsorgsplats, lägga scheman, 
göra inkomstanmälan mm. 

Sedan ett par år förnyas inte Dexter och Extens men programmen finns nu att tillgå i en 
modernare och mer användarvänlig version, tillsammans kallat IST Förskola & fritidshem. 

Ställningstagande 

Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2016 i projektnummer 9001 beslutat att 
avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska 
medel och själva få bära kapitalkostnaderna. 

Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 158 
2. Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, 2016-04-28 
3. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 32. BUN 2016/75 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/193 

§ 127 Begäran om medel för investering till 
säkerhetsskåp för lärplattor, barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Begäran om medel om 550 000 kronor avslås. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 550 000 
kronor under 2016 för att införskaffa säkerhetsskåp inklusive elinstallationer enligt § 33 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-14. 

Den digitala satsningen i förskolan och åk F-5 innebär att många lärplattor ska förvaras 
på enheterna dygnet runt. Det innebär en stor stöldrisk och vi måste förebygga detta med 
bättre IT-säkerhet. 

I våra skolor finns det framöver stöldbegärlig bärbar IT-utrustning. Ur försäkringssynpunkt 
behöver vi säkra förvaringsplatser för utrustningen. För ändamålet finns säkerhetsskåp för 
lärplattor (IPads). 

Förvaringsplatserna behöver installeras med extra elinstallationer. 

För att få en tillfredställande säkerhet behöver vi investera i 20 skåp, á 25 000 kr. 

Ställningstagande 

Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2016 i projektnummer 9001 beslutat att 
avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska 
medel och själva få bära kapitalkostnaderna. 

Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 159 
2. Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, 2016-04-28 
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-14 § 33. BUN 2016/83 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/244 

§ 128 Äskande om medel om 500 000 kronor 
hos kommunstyrelsen till fördjupade 
undersökningar av bly- och 
kadmiumförekomsten i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen är positiv till fördjupade undersökningar av bly- och 
kadmiumförekomst i Höörs kommun. 

2. Ärendet återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden för att undersöka om det finns 
alternativa finansieringsmöjligheter alternativt återkomma med kostnaden i 
budgetberedningen för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 500 000 
kronor under 2016 för att göra fördjupade undersökningar av bly- och 
kadmiumförekomsten i Höörs kommun enligt § 44 miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2016-04-12. 

SGU rekommenderar att Höörs kommun gör en utökad provtagning av enskilda brunnar 
genom en screening av ca 150 brunnar över hela kommunen för att kunna avgränsa 
riskområden respektive icke-riskområde med avseende på metaller. 

Kostnader som bedöms kunna täckas av de ovanstående 500 000 kr: 

- Dricksvattenanalyser, 150 fastigheter. 

- Provtagningspersonal. 

- GPS för inmätning av dricksvattenbrunnar. 

Ställningstagande 

Kommunstyrelsen har för driftsbudget 2016 inom finansförvaltningen i aktivitetsnummer 
9003 beslutat att avsätta en kommungemensam driftsreserv, s.k. förfogandemedel, varur 
respektive nämnd och styrelse kan äska medel för oförutsedda händelser. 

Medel finns kvar på ovanstående anslag motsvarande 336 000 kronor och 
ekonomikontoret anser att ovanstående begäran ur ett finansiellt perspektiv ej kan 
beviljas. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 160 
2. Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, 2016-05-09 
3. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-04-12 § 44. Dnr 2014/0375-
852 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/47 

§ 129 Äskande av medel från barn- och 
utbildningsnämnden ang inventarier i nya 
lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen 
och Sätofta skolområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 925 000 
kronor under 2016 för att införskaffa inventarier till moduler enligt § 37 barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-14. 

Catharina Pålsson rektor vid vuxenutbildningen har inkommit med en reviderad 
tjänsteskrivelse där följande framförs: 

Barn- och utbildningssektorns analys av förskolebarn- och elevvolymer från hösten 2016 
och framåt visar ett kraftigt ökat lokalbehov. 

Sätofta skolområde, förskoleområde Syd samt vuxenutbildningens introduktionsprogram 
har behov av utökade lokaler, se ärende BUN 2016/26 

Kostnaden för att inreda de nya lokalerna beräknas till: 

Förskoleområde Syd 

Nystart av 2 förskoleavdelningar Krokodilen, inventarier: Summa: ca 250 000 kr 

Sätofta skolområde          

En del inventarier kommer att återanvändas men kostnaden för nyanskaffning beräknas 
till 240 000 kr. 

Vuxenutbildningen, språkintroduktionen 

Nystart i 6 klassrum, 2 grupprum och ett arbetsrum, inventariekostnaden beräknas till 
435 000kr. 

  

Totalkostnaden för inventarier i dessa nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar 
barn- och utbildningsnämnden ur investeringsreserven. 

Ställningstagande från ekonomichefen 

Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2016 i projektnummer 9001 beslutat att 
avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-06-07  21 (31) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

medel och själva få bära kapitalkostnaderna. 

Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran förutom att 
vuxenutbildningens behov har lösts sedan beslutet blev fattat. Då kvarstår behov för 
förskoleområde Syd, Krokodilen, motsvarande 250 000 kronor och Sätofta skolområde 
motsvarande 240 000 kronor. Totalt uppgår då investeringsbehovet till 490 000 kronor. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark föreslår att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
att kontrollera om barn- och utbildningsnämndens eget budgetanslag är uttömt. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 161 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2016-05-17  
3. Barn- och utbildningsnämnden (2016-03-14 BUN § 37), BUN 2016/26 
4. Tjänsteskrivelse investeringsreserven reviderad 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/271 

§ 130 2015 års Årsredovisning f stiftelsen 
Nils Jönssons minnesfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

2015 års årsredovisning för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat årsredovisning 2015 för stiftelsen 
Nils Jönssons minnesfond. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 162 
2. Årsredovisning, förvaltningsberättelse, bokslutskommentarer för stiftelsen Nils 
Jönssons minnesfond. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/522 

§ 131 Ekonomisk månadsuppföljning 2016, 
april 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Prognosrapport för april läggs till handlingarna. 

2. Prognosrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

  

Ärendebeskrivning 
Budgetsamordnaren redogör för april månads uppföljning 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 § 173 
2. Prognosrapport april 2016 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/393 

§ 132 Planprogram för Sätoftaskolan och ny 
förskola m m 

Beslut 
Kommunstyren beslutar: 

Planprogrammet godkänns för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnade planuppdrag 2015-11-09 § 236 för ny detaljplan med syfte att 
utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn samt för 
övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. Det tidigare 
planarbetet för ny förskola i 6 avdelningar som bedrevs 2013 beslutades samtidigt 
avslutas. Det beslöts att planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande med ett 
inledande planprogram som beskriver mål och utgångspunkter för detaljplanen och vilka 
alternativ som finns inför det fortsatta planarbetet. 

  

Utöver förskolan i 8 avdelningar har barn- och utbildningsnämnden beslutat den 13 april 
2015 att det behövs fler klassrum för skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök 
dimensionerat för att leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal 
anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning 
av idrottshall samt omklädningsrum och förråd, arbetsrum för personal samt ett 
skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek. 

  

Utvidgningen av skolområdet stämmer med antagen ÄÖP:n (ändring av översiktsplanen) 
som Kommunfullmäktige antog 2016-02-17 för Ringsjöbandet där utvidgningen av 
skolområdet samt området väster om ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen 
stämmer även med Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan 
från 1992-03-27 och detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där idrottsplan även 
ingår. Kommunen/HFAB äger marken väster och söder om Sätoftaskolan. Förskolan kan 
delvis placeras inom befintligt skolområde enligt gällande detaljplan, men skolområdet 
behöver utvidgas för att ge plats för en tillräckligt stor tomt för en förskola med 8 
avdelningar samt tillhörande utemiljö och trafiklösning. En ny tillfart till förskolan och 
framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer behövas väster om ”stenladan”. 
BUN har framfört önskemål om att kunna använda stenladan i förskolemiljön. I 
planprogramarbetet visas olika studier för byggnation av förskola i 1- samt 2-plan. 
Programmet redovisar förslag till ytor för utemiljö och natur samt trafiklösning med p-
platser. 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Planprogrammet som redovisas på mötet kommer ställas ut under juni och ett dialogmöte 
ska hållas den 15 juni kl. 18.00 i Sätoftaskolans matsal. 

  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 163 
2. Planprogram för Sätoftaskolan, utkast 2016-05-30 
3 Tjänsteskrivelse från Anneli Andersson, 2016-05-12 
4. Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsen 2015-11-09 § 236 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/230 

§ 133 Övergripande säkerhetsgranskning av 
kommunens IT-säkerhet avseende externt 
och internt dataintrång 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

3. Kommunens IT-råd uppdras att analysera revisionens övergripande 
säkerhetsgranskning av kommunens IT-säkerhet och föreslå åtgärder och handlingsplan 
med anledning av granskningen, som ska överlämnas till kommunkansliet senast den 4 
november så att ärendet kan behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 
november 2016. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genom PWC genomfört en övergripande säkerhetsgranskning av 
kommunens IT-säkerhet avseende externt och internt dataintrång. Rapporten identifierar 
inga allvarligare säkerhetsrisker. Ett antal åtgärder för att höja IT-säkerheten föreslås 
dock i granskningsrapporten. Rapporten omfattar såväl kommunens olika förvaltningars 
olika rutiner och kontroller som IT-bolagets verksamhetsområde. Det kan därför finnas 
anledning att både upprätta interna rutiner och att formulera ägardirektiv till IT-bolaget för 
att öka IT-säkerheten. 

Nu är det fråga om ärendets beredning. Kommunen har ett IT-råd som bland annat består 
av IT-koordinatorn och representanter från kommunens olika förvaltningar. 
Kommunkansliet föreslår att IT-rådet uppdras att analysera granskningsrapporten och 
föreslå åtgärder samt handlingsplan för att öka IT-säkerheten såväl inom kommunens 
förvaltningar som inom IT-bolaget. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) föreslår att rapporten läggs till handlingarna och att rapporten skickas 
till kommunfullmäktige. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och två tilläggsförslag av Stefan 
Lissmark (S). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att så sker. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-06-07  27 (31) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 167 
2. Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens IT-säkerhet avseende externt och 
internt dataintrång. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/250 

§ 134 Intresseanmälan: borgerlig 
vigselförrättare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Höörs kommun föreslår Länsstyrelsen i Skånes län att förordna Pia Goldschmidt till 
borgerlig vigselförrättare för perioden den 1 juni 2016 - 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare på förslag från kommunen. Länsstyrelsen 
vill, i samarbete med länets kommuner, genom att ha en hög tillgänglighet på borgerliga 
vigselförrättare skapa fortsatt goda förutsättningar för par som vill gifta sig borgerligt i 
länet. Länsstyrelsen har påpekat särskilt att det kan finnas behov av att utöka antalet 
vigselförrättare i kommuner som ”växer” mycket under sommarhalvåret, dels för att kunna 
möta ökad efterfrågan under sommaren, dels för att ge vigselförrättarna möjlighet att 
kunna vara lediga. 

Idag har Höörs kommun fyra stycken aktiva borgerliga vigselförrättare. Under 2016 har en 
vigselförrättare avsagt sig sitt uppdrag och ingen ny har utsetts i dennes ställe. 

 

Pia Goldschmidt har anmält intresse att utses som borgerlig vigselförrättare. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 § 168 
2. Tjänsteskrivelse 2016-05-02 
3. Intresseanmälan 
4. Intresseanmälan komplettering 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-06-07  29 (31) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2016/6 

§ 135 Anmälningar  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. SKL, cirkulär 16:15 
2. SKL, cirkulär 16:17 
3. SKL, cirkulär 16:18 
4. SKL, cirkulär 16:19 
5. SKL, cirkulär 16:20 
6. SKL, cirkulär 16:21 
7. SKL, cirkulär 16:22 
8. SKL, cirkulär 16:23 
9. SKL, cirkulär 16:24 
10. SKL, cirkulär 16:25 
11. SKL, cirkulär 16:27 
12. SKL, cirkulär 16:28 
13. Sammanträdesplan 2017 för SKL 
14. Länsstyrelsen Skåne, förvaltningsenheten, Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 
15. Kommunförbundet Skåne, Greater Copenhagen - Handlingsplan 2016 
16. Kävlingeåns vattenråd, Kallelse samt bilagor till årsstämma den 26 maj samt kallelse 
till konstituerande styrelsemöte. KSF 2016/53 
17. Protokollsutdrag från KSAU 2016-04-26 § 136, ”Ändrade principer för arvoden samt 
rese- och kostnadsersättning”. KSF 2016/194 
18. Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-04-21 § 73, ”Ekonomisk handlingsplan för 
socialnämnden” inkl redovisning av besparingar i handlingsplan 2016-03-27 
19. Regeringskansliet, Remiss avseende delbetänkandet Som ett brev på posten - 
postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27). KSF 2016/254 
20. Dagens Samhälle, ”Grattis din kommun är nominerad till Årets superkommun. 
21. Kommundirektörens nyhetsbrev, april. KSF 2016/5 
22. Martin Svansjö, mail ang Höörs silo/kvarn enligt arkitektstudenter. 
23. FINSAM, minnesanteckningar från ägarsamtalet 2016-04-13. KSF 2016/52 
24. FINSAM, Årsredovisning 2015. KSF 2016/52 
25. Höörs Fastighets AB, kallelse till ordinarie årsstämma. KSF 2016/36 
26. Höörs Fastighets AB, styrelseprotokoll 2016-04-20. KSF 2016/36 
27. Mellanskånes Renhållnings AB, styrelseprotokoll 2016-04-21. KSF 2016/51  
28. Pontus Lindberg, 2:e vice ordf i Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne ang 
”Byggstart Skåne”. KSF 2015/184 
29. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 och 2016-05-24 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/58 

§ 136 Redovisning av delegationsbeslut 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Redovisningen av de fattade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegeringsbeslut fattade av tillsynsförrättare Roberth Friberg, 2016-02-20 - 2016-04-
19. KSF 2016/112 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/524 

§ 137 Kurser och konferenser 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet Inscannade 
inbjudningar till kurser och konferenser, KSAU 2016-05-24 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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