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§ 138 Upprop 

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

_____ 
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§ 139 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Helena Ohlson (SD) och Erik Mårtensson (KD) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-08-19 kl. 09:30. 

3. Föredragningslistan godkänns. 

  

_____ 
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Dnr KSF 2016/307 

§ 140 Direktjustering: Samråd om planerat 
biotopskyddsområde, Höör Trulstorp 
1:6SK-150-2015 och SK 138-2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Skogsstyrelsens förslag om biotopskyddsområde på fastigheten Höör Trulstorp 1:6 
bifalls. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Skogsstyrelsen har översänt samrådshandlingar om två planerade biotopskyddsområden 
på fastigheten Höör Trulstorp 1:6. Höörs kommun har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter på förslagen senast den 13 juni 2016. Skogsstyrelsen har informerats om att 
svar ej kan lämnas förrän 16 augusti. 

Bakgrund 

Skogsstyrelsen överväger att formellt skydda två områden på fastigheten Höör Trulstorp 
1:6 som är belägen ca 2 km väst-nordväst om Norra Rörum, se kartbild. Den 
gemensamma ytan är ca 1,8 ha. 

Marken ägs av en privat fastighetsägare. Området omfattas inte av detaljplan eller 
motsvarande. 

Områdena finns upptagna i Naturvårdsprogram 2012 och ingår där i område nr 9, Eket, 
som omfattar ett större område med bokskog med inslag av gamla ekar. Här finns flera 
sällsynta lavar och skalbaggar och området har bedömts ha naturvärdesklass 1, dvs. 
högsta naturvärde. 

Områdena är belägna intill varandra och är idag utpekade som nyckelbiotoper. En 
nyckelbiotop är ett område som har stor betydelse för flora och fauna och har 
förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Ett områdes status som nyckelbiotop 
innebär dock inget juridiskt skydd. Skogsstyrelsen är den myndighet som kan fatta beslut 
om biotopskydd på skogsmark. Skyddsformen regleras i Miljöbalken och beslut om 
biotopskydd gäller för all framtid. 

  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU § 201). 
2. Yttrande över samråd biotopskyddsområde Trulstorp 1 6. 
3. Samråd om planerat biotopskyddsområde, Höör Trulstorp 1,6, SK-138-2016. 
4. Samråd om planerat biotopskyddsområde, Höör Trulstorp 1,6, SK-150-2015. 
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Dnr KSF 2015/385 

§ 141 Informationsärende, Status för 
fiberutbyggnaden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bredbandsutbyggnaden i Höör har tagit fart och allt pekar på att 70 procent av hushållen i 
kommunen kommer att kunna ansluta sig senast år 2017, att jämföra med fem procent år 
2013. Utbyggnaden av fiber är en viktig, strategisk fråga för Höörs kommun.  

Höörs kommun anställde i augusti 2015 en IT-strateg för att uppfylla målen i programmet 
för bredband. IT-strategen ska jobba både gentemot Telia och vårt samverkansavtal samt 
för fiber ute på landsbygden där hjälp till fiberföreningar behövs för att få tillstånd en 
utbyggnad även där. 

Samhällsbyggnadschefen och IT-samordnaren har bjudits in till kommunstyrelsen för att 
informera om den aktuella statusen för fiberutbyggnaden. Därvid lämnade de i korthet 
följande information: 

Kommunens mål enligt policyn är att 90 % av hushållen och företagen ska få tillgång till 
snabbt bredband innan 2020. All bredbandsutbyggnad i Sverige ska ske på marknadens 
villkor och ske på kommersiella grunder. Där spelar kommunens samverkansavtal med 
Telia stor roll och en utbyggnad i tätorterna har skett och detta väldigt snabbt. Den 
senaste, Etapp 4, gör att hela Höör, Tjörnarp och Snogeröd fått tillgång till fiber på 2 år. 
Etapp 4 innefattar centrala Höör, Stenskogen, Snogehall, Jägersbo och Ljungstorp och 
samtidigt sker en kampanj från Telias sida i våra 3 större företagsområden där försäljning 
nu startar. I samtliga områden där det finns Telia Villafiber har Telia även en 
småföretagarsatsning där alla kan gå in på Oppenfiber.se och beställa bredband till sitt 
företag med förmånliga villkor. 

I de områden framförallt på landsbygden där inte marknadsaktörerna ser att det går att få 
till en kommersiell utbyggnad finns EU-bidrag att söka för en utbyggnad. Höör har tillsatt 
en Bredbandshandläggare för att hjälpa till i den processen när byalag och fiberföreningar 
söker bidrag. I detta arbete har vi sett att det är svårt med nuvarande regler att få bidrag 
för en enskild fiberförening och för att realisera policyn går kommunen in mer aktivt. 
Kommunens hantering av bredbandsfrågan har utvecklats ur det pilotprojekt som redan 
fanns i Södra Frosta. Upphandlingar via LOU har gjorts av: 

Totalentreprenör, Ramavtal med 3 entreprenörer för förnyad konkurrensutsättning av 
varje aktuellt fiberområde (BRS-Networks, PEAB och Relacom). Kommunikationsoperatör 
med 1 leverantör för belysning av fibern och leverans av tjänster, (Zitius). Försäljning av 
det färdiga nätet, (Zitius). 
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Med denna teknik kombinerar vi stordriftsfördelar samtidigt som det lokala engagemanget 
utnyttjas för att få till en hög anslutningsgrad och som underlättar markavtal. Resultatet är 
att vi kommer att ha ”en Partner” för hela Höörs kommun både vad avser tätort och 
landsbygd, Teliasfären. Kommunen har även handlat upp en projektledare som blir 
kommunens partner i fiberprojekten och verifierar ett nät byggt med rätt kvalitet så att 
försäljning av nätet är genomförbart. Så med start av pilotprojektet S:a Frosta under 
september kommer hela processen att testas för att överföras till resten av kommunen om 
det faller väl ut. Så kommunen administrerar varje fiberområde och bygger nätet samt 
betalar entreprenören under byggtiden via ett balansräkningskonto. När nätet är driftsatt 
säljs det till Zitius och kommunen får tillbaka ersättning för anslutningsavgifter och 
portpris för nätet, vilket balanseras mot balansräkningskontot. Zitius sköter all 
administration med anslutningar och anslutningsavgifter samt avtal med fastighetsägare. 
De har även möjlighet till olika finansieringslösningar. 

Med hjälp av Zitius verktyg ”fibertillalla.se” kommer hela Höörs kommun att 
områdesindelas och hushåll och företag kan göra en intresseanmälan. När 
anslutningsgraden når 75 % i ett område kan processen starta på nytt. Nytt avrop av 
området av totalentreprenör och nytt avtal med KO om leverans av tjänster samt 
försäljning. Under hösten är även tanken att söka Bredbandsbidrag för hela Höörs 
kommun då nya pengar kommer att tilldelas och att vi kan vara med för att ta del av 
dessa. Ur prioriteringshänseende för att få bidrag är det viktigt med anslutningsgrad och 
antal möjliga anslutningar. 

Under processens gång har Telia fått ett förmånligt pris av PEAB för att bygga nät efter 
23:an från Snogeröd upp till Gamla Bo så där säljer de Telia Villafiber. Framöver blir det 
lättare för oss att samordna dess aktiviteter då vi nu har en partner för hela kommunen. 
Så en lösning för Ängsbyn håller vi på att diskutera. 

I anslutning till VA-utbyggnadsplanerna sker en samordning för att få till projektering för 
fiber även där. Aktuellt just nu är Sätofta Hed, Malasäte och Fogdarp. Arbete med att få 
till samförläggning när elbolagen lägger ner elkablarna i marken sker också och där 
försöker vi få till det tillsammans med Kraftringen för Hallaröd och Maglasäte-Lillasäte 
samt efter Hänningevägen. 

Sista delen i att uppfylla policyn är deltagande i ett nytt EU-projekt där kommunerna i 
centrala och östra Skåne gör en förstudie om hur en fortsatt bredbandsutbyggnad på 
landsbygden kan ske då många områden kommer att ha svårt med finansieringen. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/47 

§ 142 Äskande av medel från barn- och 
utbildningsnämnden angående 
inventarier i nya lokaler, säkerhetsskåp 
samt IT-moduler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Barn- och utbildningsnämnden beviljas att omdisponera medel motsvarande 1 290 000 
kronor inom tilldelad investeringsram för 2016 för att tillgodose akut uppkomna behov till 
följd av elevökning, ökad efterfrågan på förskoleplatser, säkerhetsskåp för att minimera 
stöldrisker av IT-utrustning samt ersättning av datorprogramvara som inte längre 
uppgraderas av leverantör. 

Behoven omfattar totalt 1 290 000 kr fördelat på: 

- Möbler till paviljonger för grundskola/fritidshem samt förskola i Sätofta samt gymnasiets 
språkintroduktion inom vuxenutbildningen, 490 000 kronor. 

- Säkerhetsskåp för digital utrustning i F-6 skolor och förskolor, 550 000 kronor 

- Ersättning av datorprogramvara för köhantering, scheman, placeringar mm inom 
förskolan och fritidshemmen, 250 000 kronor. 

Medel i tilldelad ram omfördelas från följande projekt: 

1. Projekt 9211, Gemensam utemiljö Enebacken, med 237 000 kronor. 

2. Projekt 9308, It-investering skola, med 953 000 kronor. 

3. Projekt 9305, Inventarier Ringsjöskolan, med 100 000 kronor. 

  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  

Barn- och utbildningsnämnden begärde 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. 

Ställningstagande från ekonomichefen 

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 förutom att 
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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. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-07 återremitterades ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för att kontrollera om barn- och utbildningsnämndens eget 
budgetanslag är uttömt. 

------- 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-06-20  § 91 beslutat 
utifrån sektorschef Lisbeth Bonthrons nedan tjänsteskrivelse med lydelse som beskriver 
nämndens behov av investeringsmedel under 2016. En mindre justering har gjorts från 
ursprungsförslaget. 

------ 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20: 

Begäran om extra investeringsanslag har behandlats av Kommunstyrelsen, ärende KSF 
2016/192 och KSF 2016/193 med avslag. Ärende KSF2016/47 har återremitterats till 
BUN. Totalt omfattar de tre investeringsbehoven 1 290 000 kronor. Barn- och 
utbildningsnämnden bedömer att de investeringar som begäran omfattar är av den art att 
de måste verkställas under innevarande år. Omfördelningar inom tilldelad budgetram för 
investeringar har analyserats. Förslag på omdisponeringar utgörs av följande 
tillkommande projekt: 

Möbler till paviljonger för grundskola/fritidshem samt förskola i Sätofta samt gymnasiets 
språkintroduktion inom vuxenutbildningen, 490 000 kronor. 

Säkerhetsskåp för digital utrustning i F-6 skolor och förskolor, 550 000 kronor 

Ersättning av datorprogramvara för köhantering, scheman, placeringar mm inom förskolan 
och fritidshemmen, 250 000 kronor. 

Medel i tilldelad ram 2016 omfördelas från följande projekt: 

Projekt 9211, Gemensam utemiljö Enebacken, med 237 000 kronor (beslutad budgetram 
496 000 kronor) 

Projekt 9308, It-investering skola, med 953 000 kronor (beslutad budgetram 5 100 000 
kronor)Projekt 9305, 

Inventarier Ringsjöskolan, med 100 000 kronor (beslutad budgetram 1 000 000 kronor) 

Konsekvensbeskrivning: 

Färdigställande av projektering som sker gemensamt med teknisk sektor avseende 
utemiljön vid Enebackeskolan skjuts framåt i tiden. 

Tidplanen för den av BUN fastställda IKT-planen med införande av digitala lärplattor och 
läromedel förskjuts framåt i tiden. 

Ringsjöskolan får avstå 100 000 kronor som avser utbyte av sliten utrustning och 
klassrumsmöbler. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU 
§196). 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07 KS §126). 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07 KS §127). 
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07 (2016-06-07 KS §129). 
5.  Remissvar tilläggsäskande investeringsbudget, inredning nya lokaler. Tjänsteskrivelse 
från ekonomichefen 2016-05-17. 
6. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20 (Direktjustering) 
(2016-06-20 BUN §91). 
7. BUN investeringsbudget beslut BUN 2016-06-20. 
8. BUN investeringsbudget 2016 omdisponering. 
9. Tjänsteskrivelse investeringsreserven reviderad 2016. 
10. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-23 (2016-05-23 KSAU 
§161). 
11. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden (2016-03-14 BUN §37). BUN 
2016/26 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/321 

§ 143 Behov av paviljonger för 
förskoleverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beställa en utökning av förskoleplatser om ca en och en halv avdelning i Tjörnarp 
under hösten 2016 och 

2. Beställa ytterligare fyra avdelningar i centrala delarna av Höör från 2017-01-01. Efter 
analys av lokalförsörjningssituationen som har gjorts tillsammans med kommunens mark- 
och fastighetsstrateg föreslås en lösning med paviljonger som tillgodoser behovet. 
Placering av paviljongerna bör ske i anslutning till befintliga förskolor och beaktas i 
förhållande till markförutsättningarna. 

3. Finansieringen av investeringskostnaderna ska beslutas i kompletteringsbudgeten. 
Driftskostnaderna ska arbetas in i driftsbudgeten för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20, § 91 att hemställa följande hos 
kommunstyrelsen: 

Utifrån lagkrav om erbjudande av förskoleplats inom fyra månader från det 
vårdnadshavare så begär, föreligger behov av en utökning av förskoleplatser i ca en och 
en halv avdelning i Tjörnarp under hösten 2016 samt i centrala delarna av Höör från 
2017-01-01 med ytterligare fyra avdelningar. Efter analys av lokalförsörjningssituationen 
som har gjorts tillsammans med kommunens mark- och fastighetsstrateg föreslås en 
lösning med paviljonger som tillgodoser behovet. Placering av paviljongerna bör ske i 
anslutning till befintliga förskolor och beaktas i förhållande till markförutsättningarna. 

Bakgrund 

Antalet förskolebarn i behov av förskoleplats ökar fortsatt i Höörs kommun. Hittills har 
barngruppernas storlek kortsiktigt ökats för att tillgodose lagkravet på tillhandahållande av 
plats. Vistelsetiden för barn i förskolan har successivt ökat. Inför kommande år bedöms 
förskoleplatser saknas i Tjörnarp redan från hösten. I andra delar av kommunen väntas 
erbjudande av plats ske till alla som så önskar under hösten men från januari månad 
2017 föreligger platsbrist i centrala delen av Höör. 

Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB, 
2016-02-25” beräknas antalet födda öka med i medeltal drygt 30 barn, från 159 barn 
(1989-2015) till 191 barn i genomsnitt för prognosperioden (2016-2025). Ökningen väntas 
ske framförallt i tätorten. 

I kommunen väntas en total volymökning motsvarande 515 barn och elever i behov av 
förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170 barn i åldern 0-5 år och 
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drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025. 

Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars 
barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte 
vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen. 

Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen 
de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli 
klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 
100 bostäder under perioden. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §197). 
2. Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20 (Direktjustering) (2016-06-20 BUN §90). 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-08 § 85, Dnr BUN 2016/197. 
4. Köstatistik och placerade barn 2016-06-08. 
5. Köstatistik 2016-05-31. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/349 

§ 144 Ändrad användning av Norra Rörums 
skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tidigare beslut av kommunstyrelsen att uppdra åt Höörs Fastighets AB att försälja 
fastigheten på vilken Norra Rörums skola är belägen upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit åt Höörs Fastighets AB att undersöka 
möjligheterna för uthyrning alternativt avyttring av den fastighet på vilken Norra Rörums 
skola är belägen (KS 2013-02-14, § 15, KSF 2012/58) efter att barn- och 
utbildningsnämnden anmält till kommunstyrelsen att nämnden under överskådlig tid inte 
har behov av skollokaler i Norra Rörum (BUN 2012-05-28, § 49). 

Barn- och utbildningsnämnden har genom sin ordförande meddelat att nämnden nu har 
behov av Norra Rörums skola. 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskott har mark- och fastighetsstrategen klargjort att det 
är ett upphävande av kommunstyrelsens beslut KS 2013-02-14, § 15, KSF 2012/58), som 
behövs då det redan finns ett hyresavtal. Beslutsförslaget har därför ändrats av 
kommunkansliet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §230).doc 
2. Delegationsbeslut avseende användingen av Norra Rörums skola. 
3. Protokollsutdrag KS 2013-02-14, § 15 (KSF 2012/58). 
  
_____ 
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Dnr KSF 2015/296 

§ 145 Ansökan från Höörs Ishall AB, angående 
ökad hyresersättning för 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ansökan för år 2016 avslås. 

2. Ärendet hanteras av kultur- och fritidsnämnden i budgetberedningen i det kommande 
budgetarbetet inför verksamhetsåret 2017. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Ishall AB har sedan 2010 ägt och bedrivit isverksamhet i ishallen. Ishallsbolaget 
upplever, att kostnaderna ökar medan intäkterna minskar. De ansöker därför om en ökad 
hyresersättning fr.o.m. 2016 med 200 000 kr. 

Kultur- och fritidschef Freddy Friberg har inkommit med yttrande i ärendet, daterat 2015-
06-08. 

Ekonomichef Lars-Johan Rosvall har inkommit med tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-13 

Ställningstagande från ekonomichefen: 

Ekonomikontoret anser att ovanstående begäran ur ett finansiellt perspektiv ej kan 
beviljas under verksamhetsåret 2016 och föreslår att ansökan för år 2016 ska avslås och 
att ärendet hanteras av budgetberedningen i det kommande budgetarbetet inför 
verksamhetsåret 2017. 

  

Beslutsmotivering 
Det saknas budgetutrymme att bevilja ansökan som dock vidarebefordrats till årets 
budgetberedning. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §190). 
2. Yttrande från ekonomichefen ang ansökan om ökad hyresersättning för ishallen, 
daterad 2016-06-13. 
3. Tjänsteskrivelse från Freddy Friberg ang ansökan om ökat hyresbidrag till ishallen, 
daterad 2015-08-05. 
4. Skrivelse från Höörs Ishall AB, ang ökad hyresersättning för 2016, daterad 2015-05-20. 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/295 

§ 146 Akut ansökan om ekonomiskt bidrag - 
Ringsjöortens ryttarförening 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ansökan om bidrag om 65 000 kronor från Ringsjöortens ryttarförening avslås. 

  

Ärendebeskrivning 
Ringsjöortens ryttarförening har inkommit med ansökan om akut ekonomiskt bidrag 
omfattande 130 000 kr. Kultur- och fritidskontoret har uppmanat Ringsjöortens 
ryttarförening att inkomma med separat ansökan till kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-05-17, § 104 att bevilja ett bidrag på 65 000 
kr  med anledning av Ringsjöortens ryttarförening problem med hästhostan, samt 
att kultur- och fritidsnämnden vidarebefordra ansökan från Ringsjöortens ryttarförening 
om överskjutande medel till kommunstyrelsen för vidare beslut. 

Ställningstagande från ekonomichefen: 

Ekonomikontoret anser att någon möjlighet att ge bidrag till enskilda föreningar inte 
föreligger. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §189). 
2. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-17 § 104. KFN 2016/78 
3. Remissvar Ringsjöortens ryttarförening. 
4. Skrivelse från Ringsjöortens rf.pdf 
5. Mailväxling mellan Freddy Friberg och Ringsjöortens ryttarförening.docx 
 6. Undertecknad ansökan.pdf 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/305 

§ 147 Preliminära driftsramar driftsbudget 
2017 samt verksamhetsplan (VEP) 2018 - 
2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det informeras om de preliminära driftsbudgetramarna. Den lämnade informationen 
läggs till handlingarna.  

2. De preliminära driftsbudgetramarna ska vara utgångsläge till nämndernas 
budgetskrivelse för 2017. Slutliga ramar fastställs enligt tidplan. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till preliminära driftsbudgetramar för 2017 
samt verksamhetsplan för 2018 – 2019. Förslaget är diskuterat tillsammans med 
ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder på budgetberedningsdagen den 2 maj 
2016. 

Överläggning 
Under överläggningen lämnas följande synpunkter på budgetprocessen: 

1. Budgetramarna bör fastställas tidigare så att alla beslut kan ske i rätt ordning. 

2. Syftet med de preliminära budgetramarna är att nämnderna ska ha något att utgå från i 
sina respektive budgetsskrivelser. De fastställs av budgetberedningen och behöver inte 
beslutas i kommunstyrelsen. 

3. Gymnasieverksamheten är underbudgeterad. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Det informeras om de preliminära driftsbudgetramarna. Den lämnade informationen 
läggs till handlingarna.  

2. De preliminära driftsbudgetramarna ska vara utgångsläge till nämndernas 
budgetskrivelse för 2017. Slutliga ramar fastställs enligt tidplan. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Christer Olsson (M). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalles och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Olssons (M) förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §191). 
2. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen och budgetsamordnaren, daterad 2016-06-13. 
3.  Preliminära driftsbudgetramar 2017 till 2019 till ksau 2016-06-27. 
_____ 
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Dnr KSF 2015/522 

§ 148 Ekonomisk månadsuppföljning maj 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samtliga nämnder uppmanas till återhållsamhet för att resultatet 2016 ska bli positivt. 
Kommunstyrelsen har inte längre några reserver för att täcka nämndernas eventuella 
underskott. De reserver som tidigare fanns är nu fördelade till nämnderna. Detta gör det 
än viktigare att nämnderna bedriver verksamheten inom tilldelad budgetram. Dessutom 
budgeterades årets resultat endast till 0,5 % av skatteintäkterna och generella 
statsbidrag, vilket ger en mindre marginal för att kommunen ska klara ett positivt resultat.  

2. Prognosrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

3. 2.5 miljoner kronor överförs från kommunstyrelsens förfogandemedel till kultur- och 
fritidsnämnden för täckande av kostnader för badet. 

  

Ärendebeskrivning 
Budgetsamordnaren redogör för maj månads uppföljning 2016. 

Budgetsamordnaren har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-06-
27 att lämna redovisning enligt nedan punkter: 

1. Vilka kostnader har ökat för badet? 

2. Hur har socialnämnden disponerat 2016 års budgettillskott? 

  

Redovisning från budgetsamordnaren lämnas på mötet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §219). 
2. Ekonomisk månadsuppföljning maj månad 2016. 
3. Budgettillskott 2016.xlsx 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/329 

§ 149 Ramjustering som konsekvens av 
organiserad överflyttning av 
boendekoordinator till kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Kvarvarande budget för boendekoordinatorn flyttas från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Monica Dahl och integrationskoordinator Gull-Britt Persson föreslår i 
tjänsteskrivelse att kvarvarande budget för boendekoordinatorn flyttas från sociala 
sektorn till integration- och arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §195). 
2. Tjänsteskrivelse från socialchefen och integrationskoordinatorn, daterad 2016-06-14. 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/283 

§ 150 Anvisningar till Delårsbokslut 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anvisningar till delårsbokslut 2016 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningsansvarig Catharina Magnusson har 
utarbetat anvisningar till delårsbokslut 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §194). 
2. Anvisningar till delårsrapport 2016. 
3. Bilaga 1 till anvisningarna; Nämndsindelning. 
4. Bilaga 2 till anvisningarna; Mall för delår verksamhetsberättelse. 
5. Bilaga 3 till anvisningarna; Mall för kommunala företag HFAB. 
6. Bilaga 3 till anvisningarna; Mall för kommunala företag Merab. 
7. Bilaga 4 till anvisningarna; Mall för investeringsredovisningen kommentar. 
8. Bilaga 5 till anvisningarna; Mall för exploateringsredovisningen kommentar. 
9. Bilaga 5 till anvisningarna; Mall för exploateringsredovisningen. 
10. Bilaga 5 till anvisningarna; Mall Investeringsredovisning. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/316 

§ 151 Extratjänster inom välfärden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen är positiv till att Höörs kommun erbjuder extratjänster på 100 %. 

2. Sektorerna ska själv bära kostnaderna. 

3. Drivhuset ska hantera det administrativa arbetet rörande extratjänsterna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om vi anställer en person som 
under viss tid har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och 
utvecklingsgarantin. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få 
ett arbete utan stöd. Stödet kallas för extratjänst. 

Extratjänst gäller för anställning inom följande offentligt finansierade verksamheter; 
sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderomsorgen, samt hos 
myndighet som utövar offentliga befogenheter. 

Integrationskoordinatorn föreslår att Höörs kommun ska använda sig av denna möjlighet. 

 Se bildspel 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §185). 
2. Faktablad från Arbetsförmedlingen, ”Extratjänst”. 
 3. Bildspel Extra tjänster 160627. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/255 

§ 152 Översyn och samordning av drogpolicy 
för Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras 
att ta fram en handlingsplan mot användning av ANDT (alkohol, narkotika, doping och 
tobak) bland barn och unga i Höörs kommun.  

2. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras 
att analysera hur användningen av ANDT bland barn och unga i Höörs kommun ser ut 
som underlag för handlingsplanen. 

Ärendebeskrivning 
Vid samverkansmöten mellan arbetsutskotten och presidierna för barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, har det konstaterats 
att användningen av droger ökat och upplevs vara akut. Barn och utbildningsnämnden 
konstaterar att Höörs kommun saknar en gemensam övergripande drogpolicy för hela 
kommunen och menar att det erfordras.  De hemställer därför till kommunstyrelsen att 
arbeta fram en policy där elevhälsan involveras i arbetet. 

Verksamhetsutvecklaren har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår 
att hon anser att dessa frågor inte lämpligen hanteras genom en policy utan hellre genom 
handlingsplaner som lämpligen tas fram av de nämnder som har dessa ansvarsområden 
delegerade till sig via nämndernas reglementen.  

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras 
att ta fram en handlingsplan mot användning av ANDT bland barn och unga i Höörs 
kommun.  

2. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdras 
att analysera hur användningen av ANDT bland barn och unga i Höörs kommun ser ut 
som underlag för handlingsplanen. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från Stefan Lissmark (S). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Stefan Lissmarks (S) förslag bifalles och finner 
att kommunstyrelsen bifallit förslaget. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §186) 
2. Drogpolicy för Höörs kommun.docx (tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm daterad 
2016-06-08) 
3. Metoder för det förebyggande arbetet mot brott och droger (ANDT) från Länsstyrelsen 
Skåne och Skånesamverkan mot droger 
4. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-25 § 67. BUN 2015/311 
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-03-15 § 36, ”Kommunstyrelsens 
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet” 
6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2004-08-25, Tobaks, alkohol- och drogpolicy 
för Höörs kommun 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/308 

§ 153 Uppdrag till sociala sektorn att anordna 
den nordiska familjerådskonferensen i 
Malmö hösten 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Socialnämnden ges i uppdrag att anordna den nordiska familjerådsslagskonferensen i 
Malmö hösten 2017. 

2. Socialnämnden uppdras att lämna en ekonomisk budget som visar vilka kostnader som 
kommer belasta Höörs kommun med anledning av anordnandet av konferensen. 

3. Socialnämnden uppdras att lämna en ekonomisk redovisning efter konferensen som 
visar vilka kostnader som belastat Höörs kommun med anledning av anordnandet av 
konferensen. 

Ärendebeskrivning 
Vid den nordiska familjerådslagskonferensen i Norge 2015 fick Sverige i uppdrag att 
anordna konferensen 2017, med Höör som huvudansvarig kommun i samarbete med 
Botkyrka. 

Biträdande socialchef Ewa Näslund har skapat skrivelse om Nordisk 
familjerådslagskonferensen 2017. 

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2016-05-26 att föreslå kommunstyrelsen att 
ge sociala sektorn i uppdrag att anordna den nordiska familjerådslagskonferensen i 
Malmö hösten 2017. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) föreslår kommunstyrelsen att som tillägg besluta: 

Socialnämnden uppdras att lämna en ekonomisk budget som visar vilka kostnader som 
kommer belasta Höörs kommun med anledning av anordnandet av konferensen. 

Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen att som tillägg besluta: 

Socialnämnden uppdras att lämna en ekonomisk redovisning efter konferensen som visar 
vilka kostnader som belastat Höörs kommun med anledning av anordnandet av 
konferensen. 
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Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt två tilläggsförslag från Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att samtliga 
förslag bifallits av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §212). 
2. 2016-05-26 SN § 94 konferens familjeråd. SN 2016/275 
3. Skrivelse familjerådskonfererns. 
_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-15  28 (45) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2016/374 

§ 154 Informationsärende, VA-chefen 
informerar om domar i VA-ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ett större antal VA-ärenden har blivit överklagade till förvaltningsrätten och domar har nu 
kommit. Samhällsbyggnadschefen berättade om domstolens utslag och hur det påverkar 
VA-utbyggnaden. 

  

_____ 
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Dnr KSF 2015/287 

§ 155 Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kulturmiljöprogram för Tjörnarp antas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Generella riktlinjer och rekommendationer (s. 110) ska kompletteras med texten; ”Dessa 
riktlinjer ska tolkas på ett sätt som också beaktar och väger in behov av förnyelse och 
förändring av fastigheter och verksamheter”. 

Ärendebeskrivning 
Efter att Kulturmiljöprogram för Höörs tätort antagits har arbetet med en mer övergripande 
inventering av byggnader och miljöer i byarna påbörjats. Inventeringarna av Tjörnarp har 
varit ute på samråd och är nu färdiga för att lämnas vidare till kommunstyrelsen för 
antagande. 

Äldre bebyggelse bidrar till att skapa en variationsrik och spännande miljö. De historiska 
inslagen behövs för att ge såväl stad som landsbygd identitet och historisk förankring. 
Nyare bebyggelsemiljöer kan vara mer svårgripbara, men är värdefulla genom sin 
ursprunglighet. Det är viktigt att komma ihåg att de byggnader som uppförs i dag utgör 
morgondagens kulturmiljöer. Vissa byggnader och miljöer är särskilt värdefulla ur 
kulturhistorisk synpunkt. De är skyddade mot förvanskning enligt Plan- och bygglagen 
(kap 8:13 i nya PBL). I kulturmiljöprogrammet pekas särskilt värdefulla byggnader och 
sammanhängande kulturmiljöer ut och det kulturhistoriska värdet beskrivs. 

Programmet ska utgöra grund för att bevara, vårda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer inom Höörs kommun. 

Ärendets handläggning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 att återremittera kulturmiljöprogram 2014 - 
Tjörnarp till miljö- och byggnadsnämnden. 

Efter att ärendet åter hanterats av Miljö- och byggnadsnämnden samt av kultur- och 
fritidsnämnden föredrog samhällsbyggnadschefen ärendet i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-06-27. 

Samhällsbyggnadschefen berättade att planen klargör vilka bevarandevärden som finns. 
En sådan plan brukar inte förhindra utan istället inspirera till utveckling. Miljö- och 
byggnadssektorn anser att remissen inte till sin helhet kan verkställas med de 
övergripande målen och den instruktion kommunfullmäktige gav inför utvecklingen av 
kulturmiljöprogrammen (vara vägledande). Om en byggnad har ett bevarandevärde och 
det finns motstående intressen, som t.ex. att det är för dyrt att bevaras, får intressena 
vägas mot varandra. 
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Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Generella riktlinjer och rekommendationer (s. 110 )ska kompletteras med texten; Dessa 
riktlinjer ska tolkas på ett sätt som också beaktar och väger in behov av förnyelse och 
förändring av fastigheter och verksamheter. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett förslag från Lars-Olof Andersson (C) som innebär en ändring av 
kulturmiljöprogrammet. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag eller 
Lars-Olof Anderssons (C) förslag bifalls och finner att kommunstyrelsen bifallit Lars-Olof 
Anderssons (C) förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA = Bifall till  kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Nej = Bifall till Lars-Olof Anderssons (C)förslag om ändring av kulturmiljöprogrammet. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA 
och 8 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar bifalla Lars-Olof 
Anderssons (C) förslag till beslut. 

Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria 
Truedsson (MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik 
Mårtensson (KD), Jörgen Ekman (L), Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf 
Streijffert (SD), Anna Palm (M).  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §206). 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-04-25 (2016-04-25 KSAU §123). 
3. Sidor från Justerat protokoll MBN 2016-04-12 § 42. 
4. 10-0251-35-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende#1; tjänsteskrivelse av 
bygglovsarkitekt. 
5. Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN §45). 
6. Kultur- och fritidsnämndens svar på Kommunfullmäktiges återremiss angående 
Kulturmiljöprogram 2014 för Tjörnarp (Dnr KSF 2015/287) och Norra Rörum (Dnr KSF 
2015/288). 
7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-28 § 116 
8. Kulturmiljöprogram Tjörnarp reviderad 151202. 
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Dnr KSF 2016/331 

§ 156 Förvärv av fastigheterna Solrosen 5 och 6 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut avslås vilket innebär att mark- och miljöstrategen inte 
får uppdrag att fortsätta förhandlingarna rörande förvärv av fastigheterna Solrosen 5 och 
6. 

Reservation mot beslutet 
Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (M) och Fredrik Hanell (MP) reserverar sig 
muntligen mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Det ”gamla” industriområdet beläget på båda sidor längs Industrigatan, har varit föremål 
för diskussion under ÖP-arbetet gällande möjligheten att på sikt omvandla området till 
bostäder. 

Denna förändring kan lättare möjliggöras om kommunen har rådighet över marken som 
fastighetsägare. Idag äger kommunen fastigheten Förrådet 4, ”Gatukontoret”, på östra 
sidan om Industrigatan. 

På västra sidan finns en fastighet, Solrosen 6, ”Solrosen” som är utbjuden till försäljning 
genom mäklare. Begärt pris är 4 milj. Vid kontakt med mäklaren har framkommit att 
säljaren även kan tänka sig att avyttra intilliggande fastighet, Solrosen 5, 
”Bilbesiktningen”, vilken denne också är ägare till. Det pris som framkommit som förslag 
från säljarens sida är 4 milj. vid köp av båda fastigheterna. 

Den totala arealen på fastigheterna är 4 669 kvm. Detta ger ett kvm-pris på 856 kr. 
Jämförelsevis ”Västra stationsområdet” 594 kr/kvm. 

Byggnad ”Solrosen” bedöms som rivningsobjekt då skicket är ganska dåligt och 
planlösningen är sådan att en lämplig användning av helheten är svår att finna. Byggnad 
”Bilbesiktningen” kan fortsätta nyttjas för nuvarande verksamhet tills planerna på 
omvandling kommit ett steg närmare genomförande. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avslås. 

Jörgen Ekman (L), Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C) och Rolf Streijffert (SD) 
ställer sig bakom Christer Olssons (M) förslag. 

 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-15  32 (45) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och Christer Olssons (M) avslagsförslag. 

Ordföranden frågar kommunstyrelen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag eller 
Christer Olssons (M) avslagsförslag bifalls och finner att kommunstyrelsen bifallit Christer 
Olssons (M) avslagsförslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §222). 
2. Tjänsteskrivelse från mark- och fastighetsstrategen, daterad 2016-06-14. 
3. Centrala Verksamhetsomr. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/265 

§ 157 Information om arbetet med ombyggnad 
av kommunhusets entré och foajé 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Receptionen ska utvecklas till ett medborgarcentrum vilket ställer nya krav på 
kommunhusets entré och foajé. 

Chefen för utvecklingsenheten och mark- och fastighetsstrategen är inbjudna till 
kommunstyrelsen för att föredra hur kommunhusets entré och foajé ska byggas om. 
Ombyggnaden kommer att påbörjas den 15 september och beräknas vara färdig den 1 
december 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-05-23 (2016-05-23 KSAU §147). 
2. Skisser entrén, ks 2016-06-07. 
3. Ritning, målsättning-foajé, kommunhuset, 2016-03-11. 
4. Skiss, 3 bilder, insida, utsida, reception.pdf 
5. Skiss, rumsbeskrivning, entré, kommunhuset.pdf 
6. DOC160815.pdf (ny ritning inlämnad på kommunstyrelsens sammanträde). 
_____ 
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Dnr KSF 2015/426 

§ 158 Förstudie och översyn av lokalbehov för 
kommunförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Mark- och fastighetsstrategen uppdras att teckna kontrakt avseende lokalerna på 
Mejeriet. 

2. Mark- och fastighetsstrategen uppdras att tillsammans med personalchefen och kultur- 
och fritidschefen (lokalförsörjningsgruppen), lämna förslag till lämplig disponering av de 
nya kontorsplatserna. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-10 § 249 att uppdra åt kommundirektören att göra 
en förstudie och översyn av det framtida lokalbehovet för kommunförvaltningen, i 
uppdraget ingick att göra en inventering av nuvarande lokaler. 

Som ett led i anpassningen av kommunhusets lokaler föreslår mark- och 
fastighetsstrategen i tjänsteskrivelse att uppdrag ges till honom att teckna kontrakt 
avseende lokalerna på Mejeriet samt att tillsammans med personalchef och kultur- och 
fritidschef (lokalförsörjningsgruppen), lämna förslag till lämplig disponering av de nya 
kontorsplatserna. 

Yrkanden 
Jörgen Ekman (L) föreslår att kommunstyrelsen avslår kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Rolf Streijffert (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering 
av beslutsunderlaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett formellt förslag om återremiss samt ett förslag till 
beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott och ett avslagsförslag från Jörgen Ekman (L). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 
och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag eller 
Jörgen Ekmans (L) avslagsyrkande bifalls och finner att kommunstyrelsen bifallit 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §223). 
2. Tjänsteskrivelse från mark- och fastighetsstrateg Lars Frostemark, 2016-06-16. 
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-10 § 249. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/319 

§ 159 Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, 
analys av integration inom idrotten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utföra en analys av integrationen inom idrotten. 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att lämna en rapport till kommunstyrelsen när 
analysen är klar. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet har initierats av Stefan Lissmark (S), kommunalråd och Jill Andersson (S), kultur- 
och fritidsnämndens ordförande. 

  

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår att 
kommunstyrelsen även ska uppdra kultur- och fritidsnämnden att lämna en rapport till 
kommunstyrelsen när analysen är klar. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott som Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom och ett tilläggsförslag av Fredrik 
Hanell (MP). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls 
och finner att förslaget bifalls. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag bifalls och 
finner att tilläggsförslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §198). 
_____ 
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Dnr KSF 2016/272 

§ 160 Ansökan om planbesked, Ekeliden 3 
Annagreta Reinholdz (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Positivt planbesked lämnas för carport på fastigheten Ekeliden 3. 

2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande. 

4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. 

5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal. 

6. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2017, förutsatt att plankostnadsavtal 
tecknas inom 3 månader från detta beslut. 

  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggmyndigheten har tidigare mottagit en ansökan om bygglov för carport på 
fastigheten Ekeliden 3. Ett förslag till beslut har skickats till miljö- och byggnadsnämnden, 
som behandlas 2016-06-14, med bedömningen att åtgärden inte ryms inom detaljplanens 
bestämmelser och att det är en större avvikelse som inte är förenlig med planens syfte. 

De sökande har informerats om ställningstagandet och en ansökan om planbesked har 
inkommit från Brf. Ekeliden som önskar att pröva uppförande av carport på fastigheten 
Ekeliden 3 genom ändring av detaljplan. Området där carporten föreslås bli placerad 
ligger idag på prickmark och en ändring av planen är nödvändig för att möjliggöra ny 
bebyggelse. 

Ansökan innebär att en carport för 6 bilar byggs på befintliga asfalterade 
parkeringsplatser längs med den norra infartsvägen från Maglasätevägen till 
bostadsområdet. Den sökandes intentioner är att utformingen av carportarna ska vara 
enligt de befintliga i området och innebär ett tillskott av en byggnad som är 16 meter lång, 
5,7 meter djup och ca 3 meter hög. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) och Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §205). 
2. Tjänsteskrivelse planbesked, Ekeliden 3. 
3. Ansökan om planbesked, Ekeliden 3. 
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Dnr KSF 2016/310 

§ 161 Flaggreglemente Höörs kommun och 
införande av kommunala flaggdagar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Flaggreglemente för Höörs kommun fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kanslichefen uppdras att inför fullmäktigesammanträdet ändra Flaggreglemente för Höörs 
kommun så att följande dagar läggs till: Malmö Pride och barnkonventionens dag ska vara 
flaggdagar. Vid flaggning kring prideevenemang används prideflaggan tillsammans med 
Höörs kommuns flaggor och dessa behöver inte halas för natten utan kan sitta uppe så 
länge evenemanget pågår. 

Ärendebeskrivning 
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. 
Flaggning har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande 
och till att visa det kommunala engagemanget. Höörs kommun har i egenskap av offentlig 
organisation ett behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland 
annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen. 

Flaggreglementet reglerar offentlig flaggning i allmänhet och flaggning för de tre officiella 
flaggplatserna i synnerhet. De officiella flaggstängerna finns vid kommunhuset, nya torg 
och polishuset. Flaggreglementet anger att det är gatu- och parkenheten som sköter 
merparten av flaggningen och att det är serviceenheten som sköter övrig flaggning. 

Flaggreglementet har reviderats efter kommunstyrelsens arbetsutskott och efter 
kommunstyrelsens möte. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och 
föreslår följande tillägg: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kanslichefen uppdras att inför fullmäktigesammanträdet ändra Flaggreglemente för Höörs 
kommun så att följande dagar läggs till: Malmö Pride och barnkonventionens dag ska vara 
flaggdagar. Vid flaggning kring prideevenemang används prideflaggan tillsammans med 
Höörs kommuns flaggor och dessa behöver inte halas för natten utan kan sitta uppe så 
länge evenemanget pågår. 

Annagreta Reinholdz (S) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom Anna Palms (M) 
förslag att flaggning med prideflagga ska ske under evenemanget Malmö Pride. 

Stefan Liljenberg (SD) föreslår att prideflaggan inte ska användas vid kommunal 
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flaggning. I övrigt ställer sig Stefan Liljenberg (SD) sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, två 
tilläggsförslag från Anna Palm (M) och ett ändringsförslag från Stefan Liljenberg (SD). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens förslag eller Stefan 
Liljenbergs (SD) förslag bifalls och finner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
bifalls. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA = Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Nej = Bifall till Stefan Liljenbergs (SD) förslag om att prideflaggan inte ska användas vid 
kommunal flaggning. 

Resultatet av omrösningen framgår under rubriken omröstning. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Anna Palms (M) förslag att flagga med 
prideflagga under Malmö Pride bifalls och finner att förslaget bifalls. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Anna Palms (M) förslag att barnkonventionens 
dag ska vara en flaggdag bifalls och finner att förslaget bifalls. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 10 ledamöter röstar JA 
och 3 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria 
Truedsson (MP), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), 
Jörgen Ekman (L), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Helena Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD) och Rolf 
Streijffert (SD). 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §209). 
2. Flaggreglemente 2016-06-28 (reviderat efter kommunstyrelsens arbetsutskott). 
_____ 
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Dnr KSF 2016/160 

§ 162 Motion: Inför medborgardialog och 
valfrihet vad gäller va-utbyggnaden - 
version 2.0 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

Reservation mot beslutet 
Jörgen Ekman (L) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 162. 

Olle Krabbe (V) anmäler att han avser att lämna en protokollsanteckning, vid protokollets 
justering har protokollsanteckningen inte kommit kommunkansliet tillhanda. 

Ärendebeskrivning 
Olle Krabbe, Vänsterpartiet har lämnat in ”Motion Inför medborgardialog och valfrihet vad 
gäller va-utbyggnaden - version 2.0”. Motionen innehåller ett förslag till alternativ till 
kommunalt vatten och avlopp. 

Beslutsmotivering 
Kommunen har redan tidigare beslutat inriktning för VA-utvecklingen. 

Yrkanden 
Jörgen Ekman (L) föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott att 
avslå motionen och ett förslag från Jörgen Ekman (L) att bifalla motionen. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avslås 
eller bifalls och finner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §188). 
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-03-30 § 41. 
3. ”Motion Inför medborgardialog och valfrihet vad gäller va-utbyggnaden - version 2.0”, 
daterad 2016-03-15. 
_____ 
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Dnr KSF 2015/184 

§ 163 Avsiktsförklaring mellan Region Skåne 
och Burlövs kommun, Staffanstorps 
kommun, Eslövs kommun och Höörs 
kommun om kapaciteten på södra 
stambanan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, 
Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på Södra stambanan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Södra stambanan har och kommer även fortsättningsvis att ha en central roll för Skånes 
utveckling. Kapaciteten på Södra stambanan behöver successivt utvecklas och förstärkas 
även om en höghastighetsbana byggs. Södra stambanan är i dag hårt belastad. Mellan 
Malmö och Hässleholm finns en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät, 
och kommande Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ytterligare öka trycket på det skånska 
väg- och järnvägsnätet. Utbyggnaden av ytterligare två spår mellan Malmö och Lund 
beräknas vara klar 2022. Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne innebär att Södra 
stambanan mellan Lund och Hässleholm kompletteras med två nya spår för 
höghastighetståg, men även med dessa satsningar är det viktigt att följa framtida 
trafikprognoser så att kommande kapacitetsbrister identifieras i god tid och att åtgärder 
kan vidtas. I avsiktsförklaringen beskrivs hur Region Skåne och berörda kommuner tänker 
arbeta för att utveckla kapaciteten på södra stambanan. 

Yrkanden 
Rolf Streijffert (SD) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §224). 
2. Kommunfullmäktige 2016-05-25 (2016-05-25 KF §65). 
3. Utkast_avsiktsförklaring_0608. 
_____ 
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Dnr KSF 2016/6 

§ 164 Anmälningar till KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Hörby kommuns nya översiktsplan, Översiktsplan 2030, antagen. KSF 2016/363 

2. Höörs Fastighets AB, protokoll från årsstämma 2016-05-18. KSF 2016/36 

3. Hörby kommun, protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-05-16 § 117, 
”Överenskommelse avseende Hässleholms kommuns övergång från nuvarande IT-
plattform. KSF 2013/159 

4. Helgeån 2015, årsrapport från recipientkontroll. KSF 2016/275 

5. Länsstyrelsen, beslut om tillfälligt förordnande som borgerlig vigselförrättare, Lars Jarl. 
KSF 2016/284 

6. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:29, ändrat sotningsindex. KSF 2016/55 

7. Kommundirektörens nyhetsbrev maj 2016. KSF 2016/5 

8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:31, dom om ob-ersättning. KSF 
2016/55 

9. Pågatåg Nordost, minnesanteckningar från styrgruppen, 2016-05-27 

10. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:32, omplacering vid arbetsbrist. KSF 
2016/55 

11. VA/GIS-nämnden, protokollsutdrag från 2016-05-24 § 173, Slutredovisning Ormanäs 
1 A VA utbyggnad (VA/GIS 2014/281). KSF 2016/302 

12. VA/GIS-nämnden, protokollsutdrag från 2016-05-24 § 174, Rutin för VA-utbyggnad 
och anslutning (VA/GIS 2016/334). KSF 2016/304 

13. Migrationsverket har beslutat om tilldelning i ramavtalsupphandling av tillfälliga 
asylboenden. KSF 2016/303 

14. MalmöLundregionen, minnesanteckningar från styrelsemöte 2016-05-24 samt bilaga 
till studieresa till Berlin. KSF 2016/7 

15. VA/GIS-nämnden, protokollsutdrag från 2016-05-24 § 175, Standardavtal vid VA-
exploateringar och överlåtelseavtal VA-anläggning inom Mittskåne Vattens område. 
VA/GIS 2016/25 

16. Höörs Fastighets AB, styrelseprotokoll 2016-05-18. KSF 2016/36 

17. Utgår. 
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18. Länsstyrelsen Skåne, beslut till Qstar Försäljning AB ang utvidgat tillstånd enligt 
kameraövervakningslagen. KSF 2015/498 

19. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:30, Förändringar i förordningar om 
lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb. 
KSF 2016/55 

20. Skrivelse från Stefan Lissmark och Anna Palmtill Kommunförbundet Skåne gällande 
statliga bidrag för att minska antalet barn på förskolan. 

21. Utgår. 

22. Region Skåne, koncernkontoret, avd för regional utveckling, Remiss: Mobilitetsplan 
för Skåne. KSF 2016/315 

23. Rönneåkommitténs vattenråd, protokoll från möte 2016-05-13. KSF 2016/21 

24. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:33, tilläggsbelopp till fristående skolor. 
KSF 2016/55 

25. Helgeånkommittén, protokoll från årsmöte 2016-05-26 samt stadgar. KSF 2015/40 

26. Kommundirektören informerar juni 2016. KSF 2016/5 

27. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträde 2016-06-27, KSF 
2015/546 

28. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträde 2016-06-28, KSF 
2016/262 

29. Remiss om kameraövervakning, Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, 
KSF 2016/393 
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Dnr KSF 2016/58 

§ 165 Redovisning av delegeringsbeslut 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Redovisningen av de fattade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Delegeringsbeslut fattade av tillsynsförrättare/brandman, 2016-04-20 - 2016-05-18. 
KSF 2016/112 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §225).doc 
2. Delegationsbeslut 2016-04-20--2016-05-18, Roberth Friberg.pdf 
  
_____ 
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Dnr KSF 2015/524 

§ 166 Kurser och konferenser 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anna Palm (M) ska delta i olika seminarier på Almedalen, inga kostnader kommer dock 
belasta kommunen. 

2. Anna Palm (M) ska delta i Innovationsdagen den 21 september 2016. 

3. Punkten stryks. 

4. Kommundirektören och kanslichefen uppdras att nominera Höörs kommun till 
Innovationspriset. 

Ärendebeskrivning 
1. Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade 
inbjudningar till kurser och konferenser,” KSAU 2016-06-28 

Överläggning 
Önskemål framförs att besluten i framtiden ska klargöra vilka kostnader som belastar 
kommunen med anledning av deltagandet i kurser och konferenser. 

Yrkanden 
Susanne Asserfors (S) föreslår att punkten 3. Susanne Asserfors (S) ska delta i 
studieresa runt Öresund på inbjudan av Tätare Tätorter i Skåne den 25 augusti 2016 
utgår då studieresan inte blir av. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att Susanne Asserfors (S) förslagit en ändring av 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens förslag med den ändring 
som föreslagits av Susanne Asserfors kan bifallas och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
Inskannade kurser och konferenser, KSAU 2016-06-28. 
_____ 
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