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Plats och tid Höörsalen 
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Beslutande Stefan Lissmark (S) 
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Fredrik Hanell (MP) §§ 167-173, 175-187 
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Annagreta Reinholdz (S) 
Lars-Olof Andersson (C) 
Erik Mårtensson (KD) 
Jörgen Ekman (L) 
Helena Ohlson (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
 
Kenneth Kallin (MP), tjänstgörande ersättare 
Camilla Källström (M), tjänstgörande ersättare 
Elin Hyltén-Cavallius (MP), § 174 
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Elin Hyltén Cavallius (MP) §§ 167-173, 175-187 
Johan Svahnberg (M) 
Arne Gustavsson (C) 
Marianne Lundgren (L) 
Lars Andersson (SD) 
Ismo Pääkkönen (SD) 
 
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli 
Anneli Andersson, Planarkitekt, Samhällsbyggnadssektorn, § 175 
Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare EU-kontoret i Kristianstad, § 
183 
Sara Wanther, kontorsansvarig EU-kontoret i Kristianstad, § 183 
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/kommunarkitekt, Plan- och 
utvecklingsenheten, § 174 
Rolf Carlsson, chef Samhällsbyggnadssektorn, § 174 
Peter Wollin, chef Plan och utvecklingsenheten, KLK,  § 181 
Maria Klette, destinationsutvecklare, MittSkåne Turism, § 181 
 
 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-09-12  3 (32) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Innehållsförteckning 
 Ärende Sida 
§ 167 Upprop ................................................................................................................................ 4 

§ 168 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan ............................................... 5 

§ 169 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter ............ 6 

§ 170 Remiss Mobilitetsplan för Skåne ......................................................................................... 7 

§ 171 Fastställande av huvudmannaavtal för Ringsjöns Vattenråd .............................................. 9 

§ 172 Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum ........................................................................... 10 

§ 173 Prövning av översiktsplanens aktualitet ............................................................................ 12 

§ 174 Planuppdrag för Västra stationsområdet ........................................................................... 13 

§ 175 Planuppdrag, ändring av del av ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 med flera 
(Kvarnbäck), Rosmarinen 4-7 ........................................................................................... 16 

§ 176 Begäran av tilläggsanslag till bostadsanpassningsbidrag från miljö- och 
byggnadsnämnden ............................................................................................................ 17 

§ 177 Tomtpris för bostadstomter, delområde Kvarnbäck Etapp II A. ......................................... 18 

§ 178 Representationsreglemente Höörs kommun ..................................................................... 19 

§ 179 Inträde i kommunförbundet Sydarkivera ........................................................................... 20 

§ 180 Arkivreglemente för Höörs kommun .................................................................................. 22 

§ 181 Information om strategisk plattform för arbetet med besöksnäringen i MittSkåne............. 23 

§ 182 Riktlinjer för hur  Hedersmedborgare utses i Höörs kommun ............................................ 24 

§ 183 Information om EU-kontorets verksamhet ......................................................................... 25 

§ 184 Förslag till tidplan för sammanträden kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2017 .......................................................... 26 

§ 185 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2016 .............................................. 29 

§ 186 Kurser och konferenser ..................................................................................................... 30 

§ 187 Anmälningar ...................................................................................................................... 31 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-09-12  4 (32) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 167 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande utom Maria Truedsson (MP) och Christer Olsson (M). 

För Maria Truedsson (MP) tjänstgör Kenneth Kallin (MP) och för Christer Olsson (M) 
tjänstgör Camilla Källström (M). 

Ordföranden konstaterar att det finns 13 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
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§ 168 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Jörgen Ekman (L) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-09-15 kl. 09:00. 

3. Föredragningslistan godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 
Jörgen Ekman (L) och Stefan Liljenberg (SD) står på tur att justera. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/416 

§ 169 Samarbetsavtal samt projektplan med 
Riksbyggen gällande kollektiva 
hyresrätter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samarbetsavtalet godkänns. 

2. Kommundirektören uppdras att underteckna samarbetsavtalet. 

3. Projektplanen godkänns. 

4. Paragrafen direktjusteras. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören fick vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 i uppdrag att 
förhandla med Riksbyggen om att tillskapa lösningar för kollektiva hyresrätter, 
företrädesvis på Västra Stationsområdet och Kungshällan. 

Kommundirektören presenterar vid dagens möte ett samarbetsavtal med Riksbyggen 
gällande trygghetsboende för äldre samt även en projektplan. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §257).doc 
2. Samarbetsavtal Höör Riksbyggen.docx 
3. Projektplan Riksbyggen.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2016/315 

§ 170 Remiss Mobilitetsplan för Skåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen lämnas som yttrande till Region Skåne. 

2. Paragrafen direktjusteras. 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne har lämnat ett förslag till Mobilitetsplan för Skåne på remiss till bland annat 
Höörs kommun. 

Förslaget till Mobilitetsplan för Skåne fokuserar på användandet av infrastrukturen. Det är 
en fördjupning av remissversionen Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
som ska vara vägledande för framtida satsningar och prioriteringar i Skånes 
transportsystem. 

I mobilitetsplanen synliggörs Region Skånes ambition att arbeta strategiskt och genom 
samverkan med andra aktörer för att resande i Skåne ska ske på ett mer hållbart sätt. 
Förslaget har tagits fram inom uppdraget Planera för ett mer hållbart resande, utifrån 
Regionala utvecklingsnämndens budget år 2016. Planen syftar till att vara ett verktyg att 
utgå från för politiker och tjänstemän i arbetet för ett hållbart resande. 

Remissförslaget till Mobilitetsplan för Skåne har som syfte att identifiera åtgärdsområden 
som kan främja regional samverkan för att uppnå ett hållbart resande i Skåne. 
Mobilitetsplanen utgör en grund för hur arbetet och samordningen kan ske mellan olika 
skånska aktörer för ett mer hållbart och effektivt nyttjande av vårt transportsystem och 
våra transporttjänster. Insatserna och lösningarna kan se olika ut i olika delar av Skåne, 
men för att lyckas krävs regional samverkan. 

Region Skåne ber särskilt om synpunkter på följande frågor: 

1. Är samverkansområden det som krävs för att nå målen med mobilitetsplanen, finns det 
förslag på andra sätt att nå hållbart resande i Skåne? 

2. Är de prioriterade samverkansområdena relevanta? Lyfts rätt områden fram? Är de för 
många eller för få? 

3. För att genomföra de prioriterade samverkansområdena föreslås att mellankommunala 
projektgrupper bildas utifrån specifika utmaningar. Är det rätt metod? Vilka andra sätt 
finns för att genomföra samverkansområdena? 

4. Ligger mobilitetsplanen i linje med vad som kan genomföras i er organisation? 

Remissvaret har utarbetats i samarbete med kommunarkitekten och miljöstrategen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §251).doc 
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2. Mobilitetsplan för SKåne_Missiv.pdf 
3. Mobilitetsplan för Skåne_remiss.pdf 
4. Meddelande.txt (begäran om uppskov med remissvar) 
5. TjänsteskrivelseRemisssvarMobilitetsplan.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2016/333 

§ 171 Fastställande av huvudmannaavtal för 
Ringsjöns Vattenråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Huvudmannaavtalet för Ringsjöns vattenråd jämte bilagor fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Ringsjöns Vattenråd är ett samarbetsorgan som bildades i början av 1980-talet i form av 
Ringsjökommittén och ombildades till den nuvarande organisationen Ringsjöns Vattenråd 
2007. 

Vattenrådet verkar för att skapa sig ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom 
Ringsjöns tillrinningsområde, inklusive grundvatten, och bidrar till vattenförvaltningen 
genom att på ett tidigt stadium delta i förberedelser och diskussioner om hur 
vattenresurserna ska hanteras, i samverkan och samråd med berörda myndigheter. 

Vidare övervakar vattenrådet sjöns tillstånd (samordnad recipientkontroll) samt verkar för 
en god vattenvård och minskningen av övergödningen inom vattenrådet 
verksamhetsområde. Vattenrådet erbjuder en plattform där alla frågeställningar rörande 
vattnet kan tas upp och hanteras samt verkar för en lokal förankring och ett 
underifrånperspektiv. 

Vattenrådet verkar för att vatten inom verksamhetsområdet minst når och upprätthåller 
god status, enligt vattenförvaltningens definition. 

Ringsjöns Vattenråd finansieras gemensamt av Höörs, Hörby och Eslövs kommuner, 
samt Sydvatten AB. De två förstnämnda organisationerna bidrar med vardera 40 % och 
de två sistnämnda med vardera 10 %. All administration inkl. ekonomisk redovisning 
sköts av Höörs kommun. Huvudmannaavtalet reglerar detta förhållande. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §233).doc 
2. Tjänsteskrivelse Håkan Bergknut, 2016-06-16  
3. Förslag till Huvudmannaavtal R-VR (rev).pdf 
4. Avtal recipientkontroll Rönne Ringsjön.pdf 
5. Huvudavtal recipientkontroll 2016-2018.pdf 
6. Målsättningar, rätt version.pdf 
7. Protokoll för huvudmannamöte Ringsjöns Vattenråd 2016-06-16.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2015/288 

§ 172 Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum antas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Generella riktlinjer och rekommendationer (s. 48) 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 Norra 
Rörum har varit ute på samråd och är nu färdiga för att lämnas vidare till 
kommunstyrelsen för antagande. 

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-12-15 att godkänna ändringarna i 
Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta programmet. 

KS au  2016-04-25 har återremitterat till MBN. 

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

Samhällsbyggnadschefen har därefter tydliggjort 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. 

  

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att generella riktlinjer och rekommendationer (s. 48) 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. 

Erik Mårtensson (KD), Anna Palm (M), Stefan Liljenberg (SD), och Jörgen Ekman (L) 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-09-12  11 (32) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lars-Olof Anderssons (C) 
tilläggsförslag. 

Kenneth Kallin (MP) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ett tilläggsförslag från Lars-Olof Andersson (C). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag bifalls 
och finner att förslaget bifalls. Ordföranden frågar sedan kommunstyrelsen om Lars-Olof 
Anderssons (C) tilläggsförslag bifalls och finner att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §247).doc 
2. Sidor från Justerat protokoll MBN 2015-12-15 § 161.pdf 
3. Utdrag.doc 
4. reviderad 151127-Norra Rörum och 160628.pdf 
5. 10-0251-35-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende#1.docx 
  
_____ 
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Dnr KSF 2009/149 

§ 173 Prövning av översiktsplanens aktualitet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Gällande översiktsplan är aktuell i enlighet med tjänsteskrivelsen. Pågående arbete med 
ny översiktsplan ska fortsätta så att kommunen kan anta en aktuell plan. 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (plan- och 
bygglagen, PBL, 3 kap 1-2 §§). Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste 
dokument när det gäller framtidsbilder och utvecklingsstrategier i ett regionalt perspektiv. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §242).doc 
2. Tjänsteskrivelse beslut aktualitetsprövning.docx 
3. Tjänsteskrivelse.docx 
4. Redogörelse för statliga och mellankommunala intressen för Höörs 
kommun(4798570)_TMP.pdf 
5. DOC280912.pdf 
6. Strategier i ÖP 2002.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2013/329 

§ 174 Planuppdrag för Västra 
stationsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till kommunarkitekten. 

2. Jörgen Ekmans (L) förslag att ärendet ska beslutas först när kommunstyrelsen tagit 
ställning till om Magasinet och Silon ska rivas eller bevaras avslås. 

Reservation mot beslutet 
Jörgen Ekman (L) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 174. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnade 16 januari 2014 uppdrag om: 

• att vidareutveckla och fördjupa planeringen för Västra Stationsområdet som en del i 
pågående översiktsplanering för Höörs kommun, 

• att upprätta program till detaljplan för Västra Stationsområdet etapp 1, 

• att dessa uppdrag bör samordnas så att planförslagen samlas i en gemensam 
samrådshandling (Utvecklingsplan) för samråd med myndigheter och enskilda. 

Samråd om Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet genomfördes 19 september till 23 
november 2014. Magasinet hölls öppet under kulturnatten så att allmänheten fick 
möjlighet att uppleva byggnaden och samtidigt framföra synpunkter på områdets 
utveckling. Det nu aktuella planprogrammet består av de mer detaljerade slutsatserna 
från samrådet, uppdaterat med ny kunskap och politiska direktiv. 

I december 2014 ansökte Bäverns samfällighetsförening om planbesked för att kunna 
uppföra carportar och förråd på fastigheten Bävern 37. Kommunstyrelsen beslutade att 
lämna negativt planbesked men att föreningen ska kontaktas i samband med 
planuppdraget för Västra Stationsområdet. Kommunen ville gärna tillgodose föreningens 
önskemål men ville inte i förväg låsa utvecklingen av området inför fortsatt planering. 

Den 27 mars 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att inleda en 
annonskampanj med syfte att identifiera entreprenörer med intresse för att bedriva 
verksamhet i magasin/spannmålskvarn och silo. Kampanj har genomförts genom bland 
annat vepor på magasinets gavel. Byggnadernas tekniska kondition har undersökts och 
de byggnadsekonomiska förutsättningarna för att ta dem i bruk för exempelvis bostads- 
eller offentliga ändamål har undersökts. 27 juni 2016 lämnade kommunstyrelsens 
arbetsutskott uppdrag att utreda möjligheterna att omvandla magasinet med 
kompletterande ny byggnad till bibliotek och att samtidigt söka rivningslov för både silon 
och magasinet. 
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Under första halvåret 2016 har diskussioner förts med Riksbyggen om att initiera ett 
gemensamt projekt för att möjliggöra ett trygghetsboende i området. Under 2015 och 
2016 har diskussioner förts även med andra byggherrar som kan bli aktuella för att 
utveckla området. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) föreslår att ärendet återremitteras till kommunarkitekten för omarbetning 
enligt dagens diskussioner. 

Jörgen Ekman (L) och Rolf Streijffert (SD) ställer sig bakom Anna Palms (M) förslag om 
återremiss. 

Jörgen Ekman (L) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta om Magasinet och Silon ska 
bevaras eller rivas innan planuppdrag lämnas för västra stationsområdet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss från Anna Palm (M) och 
ett förslag från Jörgen Ekman (L) att ärendet ska beslutas först när kommunstyrelsen tagit 
ställning till om Magasinet och Silon ska bevaras eller rivas. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Anna Palms (M) förslag om återremiss bifalls 
och finner att kommunstyrelsen återremitterat ärendet till kommunarkitekten. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Jörgen Ekmans (L) förslag att ärendet ska 
beslutas först när kommunstyrelsen tagit ställning till om Magasinet och Silon ska rivas 
eller bevaras bifalls och finner att förslaget avslås. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsordning: 

JA - bifall till Jörgen Ekmans (L) förslag att planuppdrag för västra stationsområdet ska 
ges först efter att kommunstyrelsen tagit ställning till om Magasinet och Silon ska rivas 
eller bevaras. 

Nej - avslag till Jörgen Ekomans (L) förslag. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 3 ledamöter röstar JA 
och 10 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen avslår Jörgen Ekmans (L) 
förslag. 

Följande ledamöter röstar JA: Kenneth Kallin (MP), Jörgen Ekman (L) och Elin Hyltén-
Cavallius (MP). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Camilla 
Källström (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Helena Ohlson (SD), 
Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S). 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §241).doc 
2. tjänsteskrivelse planuppdrag Räven.pdf 
3. Planprogam_V_Stationsomr 160818.pdf 
4. Samrådsredogörelse planprogram 2016-08-10.pdf 
5. Samrådsredogörelse.docx 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/423 

§ 175 Planuppdrag, ändring av del av 
”Detaljplan för Åkersberg 2:1 med flera 
(Kvarnbäck), Rosmarinen 4-7 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planuppdrag lämnas för ändring av del av ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m fl. 
(Kvarnbäck)”, Rosmarinen 4-7, för bostäder. 

2. Genomförande av planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande. 

4. Planarbetet bedöms kunna avslutas 2016. 

Ärendebeskrivning 
Förslag har kommit in från exploatör att bebygga del av Kvarnbäck, etapp 1, kv. 
Rosmarinen 4-7 med flerbostadshus innehållande 24 st lägenheter, 12 st ettor ca 30 kvm 
och 12 st tvåor ca 38,5 kvm i 2-våningshus. Ändringen innebär att detaljplan tas fram som 
tillåter högre exploatering än gällande detaljplan. 

Förslaget innebär vidare att fastigheterna Rosmarinen 4-7 genom lantmäteriförrättning 
slås samman till 1 fastighet. I söder ansluter bebyggelsen till utbyggd lokalgata enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2007-01-25 och i norr till vägområde, 
Kvarnbäcksvägen, med gång- cykelväg närmast. Ett prickmarkerat område som reglerar 
mark som inte får bebyggas, föreslås i öster och väster där fastigheterna ansluter till 
befintlig bebyggelse, villor i 1-plan. 

Ett preliminärt förslag har presenterats med två spegelvända längor med gemensam 
trappa/loft i mitten. Uteplatser på bottenplanet kombineras med en större gemensam 
grillplats/uteplats i västerläge. Parkeringen är uppdelad i två delar varav den ena är 
kopplad till miljöstation och förrådsbyggnad. 

Befintlig anslutande bebyggelse har liksom den föreslagna sadeltak med låg taklutning. 
Exploatören avser utföra byggnationen i hög standard med full utrustning. Husen byggs 
som lågenergihus. Sedumtak föreslås på förrådsbyggnaderna. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §263).doc 
2. Planuppdrag Tjänsteskrivelse Rosmarinen 4_7.docx 
3. Bilaga Planuppdrag Ksau 20160829.pdf 
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Dnr KSF 2016/351 

§ 176 Begäran av tilläggsanslag till 
bostadsanpassningsbidrag från miljö- och 
byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas inte tilläggsanslag i driftbudgeten avseende 
bostadsanpassningsbidrag. 

2. Eventuella över- och underskott hanteras i samband bokslutsarbetet för 2016. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade enligt § 67 den 14:e juni 2016 att hos 
kommunstyrelsen äska 2,5 mkr i tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag. 

Mängden nya ärenden inom bostadsanpassning som kommer in till myndigheten är större 
än förväntat. Till dags dato har vi haft kostnader på 1,9 mkr, detta på en totalbudget om 
2,06 mkr. Om ärendetillströmningen fortsätter i samma takt, vilket vi antar, så kommer 
myndigheten att behöva ett tillskott om 2,5 mkr. Detta skulle ge en totalkostnad för 2016 
om 4,6 mkr. 

Ekonomichefens ställningstagande: 

Ekonomikontoret anser principiellt att respektive nämnd och styrelse ska bära sina egna 
kostnader. Nämndens eventuella över- och underskott bör hanteras i samband med 
bokslutsarbetet för 2016. 

Emellertid är kommunstyrelsen medvetna om bostadsanpassningsbidragets faktiska 
utveckling under 2013, 2014 och 2015 samt prognos för 2016 samt att utfallet varierar 
över tiden. 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. I övrigt valde kommunstyrelsen att fördela ut alla medel till nämnderna. 

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

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §234).doc 
2. MBN § 67 2016.pdf 
3. Ekonomichefens ställningstagande på tilläggsäskande Bostadsanpassningsbidrag 
2016 MoB.docx 
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Dnr KSF 2016/387 

§ 177 Tomtpris för bostadstomter, delområde 
Kvarnbäck Etapp II A. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Tomtpris för bostadstomter på Höör Väster, Etapp II A fastställs, enligt tidigare beslut med 
tillägget lägst fastställt pris eller högstbjudande. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-27 § 65 att fastställa tomtpris för bostadstomter 
på Höör Väster, etapp I inom delområde Kvarnbäck. Detta pris, vilket exempelvis uppgår 
till 460 000 kr, (exklusive VA-avgifter), för en tomt på 1 000 kvm, är tillämpligt även för 
nästa etapp som benämns Etapp II A. 

Då det varit ganska stort intresse för tomterna i denna etapp, behöver det till någon form 
av instrument för att hantera hur och till vem som försäljningen ska ske till. Det finns olika 
alternativ att använda sig av, men vi bedömer att ett tillägg till tidigare beslut, om att sälja 
till lägst fastställt pris eller högstbjudande hade varit det enklaste och smidigaste sättet 
att lösa ett eventuellt problem med flera intressenter på samma tomt. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Tomtpris för bostadstomter på Höör Väster, Etapp II A fastställs, enligt tidigare beslut, 
med tillägget: lägst fastställt pris eller högstbjudande. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §238).doc 
2. Till KS Tomtpris.docx (tjänsteskrivelse från Lars Frostemark) 
3. DOC160816.pdf (Protokollsutdrag från KF 2008-08-27, § 65) 
_____ 
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Dnr KSF 2016/311 

§ 178 Representationsreglemente Höörs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Representationsreglementet fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-24 § 176 att uppdra åt 
kommundirektören att upprätta ett förslag till representationsreglement. Reglementet har 
utarbetats av ledningsgruppen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §253).doc 
2. Representationsreglemente.pptx 
_____ 
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Dnr KSF 2015/321 

§ 179 Inträde i kommunförbundet 
Sydarkivera 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Höörs kommun inträder i kommunalförbundet Sydarkivera fr.o.m. 2017-01-01, 

2. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor, 

3. Kommunstyrelsens 1 vice ordförande Anna Palm (M) utses till ledamot och 
kommunstyrelsens ordförande Stefan Lismark (S) utses till ersättare till 
förbundsfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är varje kommun ansvarig för att långsiktigt bevara 
allmänna handlingar som inkommer och upprättas, både analogt och digitalt. Eftersom 
alltmer information upprättas, inkommer och lagras digitalt samt då större delen av 
pappershandlingarna scannas in i våra verksamhetssystem, ökar behovet av långsiktig 
digital bevaring. För att säkerställa den långsiktiga bevaringen av elektroniska handlingar 
behövs ett e-arkiv. 

Som enskild organisation är det resurskrävande att införa ett e-arkiv, därför bör ett sådant 
genomföras i samarbete med andra kommuner. Ett sådant samarbete startade i 
Kronobergs och Blekinge län 2013. Efter gemensamma förstudier, fördjupade förstudier 
och konceptstudier som underlag, undertecknade 13 organisationer en gemensam 
avsiktsförklaring. Vid årsskiftet 2014/2015 godkände organisationerna 
kommunalförbundets förbundsordning samt utsåg ledamöter och ersättare till förbundets 
fullmäktige. Under 2015 och 2016 valde fler organisationer att teckna en avsiktsförklaring 
om att gå med i Sydarkivera, däribland Höörs kommun. Under 2017-2018 kommer 
Sydarkivera införa en grundplattform för ett gemensamt e-arkiv för sina medlemmar med 
ett antal bastjänster (se bilaga 1 sid. 18). 

Att införa ett e-arkiv innebär mycket mer arbete än att bara köpa in ett system. De stora 
kostnaderna som tillkommer är personal som måste konvertera den information som idag 
lagras i våra IT-system så som ärendehanteringssystem, ekonomisystem eller 
personalsystem, till den generella informationsstruktur som ska finnas i ett e-arkiv (se 
bilaga 2, sid. 4-7). Detta arbete är mycket tidskrävande och ställer höga krav på 
utförarnas specialistkompetens inom e-arkiv. Förbundet ska även bistå myndigheterna 
med det förberedande arbetet att leverera IT-systemen till det gemensamma e-arkivet. Till 
detta kommer även att utbilda personal på myndigheterna inom upphandling av nya IT-
system. 

För en kommun i Höörs storlek hade införandet av ett eget e-arkiv blivit orimligt dyrt och 
näst intill omöjligt, både vad gäller inköp och drift av ett e-arkivsystem. Men även vad 
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gäller personalresurser som krävs för att driva ett fungerande e-arkiv. 

Höörs kommun har därmed två möjliga vägar att gå när det gäller digital 
informationshantering; 

1.  bryta mot Arkivlagens bestämmelser och inte upprätta ett e-arkiv för att långsiktigt 
bevara den digitala informationen, vilket också bedöms påverka verksamheten negativt 
då återsökning av gammal information omöjliggörs 

2. gå med i kommunalförbundet Sydarkivera och därmed bli en kommun som ligger i 
framkant när det gäller långsiktigt digitalt bevarande och e-arkiv. 

Som medlem i Sydarkivera och efter att ha antagit dess förbundsordning får man tillgång 
till förbundets bastjänster, där ingår bl.a. möjligheten att leverera elektroniska handlingar 
till ett digitalt slutarkiv, avställningsprojekt av verksamhetssystem, tillsyn, samt 
utbildningar och biträde inom området arkivering, I bastjänsterna ingår inte att rensa och 
gallra ur verksamhetssystemen inför leverans till e-arkivet (se bilaga 3, 3 §). 

Enligt Sydarkiveras förbundsordning ska varje medlem utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare. Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlemmens fullmäktige (se 
bilaga 3, 5 §). De flesta medlemmar har valt sina ledamöter och ersättare från 
kommunstyrelsen och valt dess ordförande till ordinarie ledamot. 

  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §255).doc 
2. Förbundsordning Sydarkivera 20160401.pdf 
3. Projektdefinition Bevarandeplattform v. 1.0.pdf 
4. Verksamhetsbeskrivning sydarkivera.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2016/417 

§ 180 Arkivreglemente för Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Upprättat arkivreglemente för Höörs kommun antas och tidigare gällande arkivreglemente 
(se beslut KF 2012-01-25 § 6) upphävs. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) är det endast kommunfullmäktige som får meddela 
föreskrifter om arkivvården inom kommunen. Dessa föreskrifter formuleras i ett 
kommunalt arkivreglemente som sedan godkänns av fullmäktige. 

Ett inträde i kommunalförbundet Sydarkivera (se dnr KSF 2015/321) kommer innebära att 
kommunalförbundets medlemmar ska införa likadana arkivreglementen, efter en mall 
utarbetad och godkänd av förbundet. Införandet av ett sådant arkivreglemente kommer 
bl.a. innebära, till skillnad från idag då kommunstyrelsen är arkivmyndighet för 
kommunen, ett delat myndighetsansvar. Sydarkivera blir då arkivmyndighet över de 
digitala allmänna handlingarna och kommunstyrelsen blir arkivmyndighet över analoga 
dito (se bilaga 1 sid. 3-4).     

Beslutsunderlag 
1.Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §256).doc 
2. Tjänsteskrivelse Arkivreglemente för Höörs kommun.doc 
2. Förslag till arkivreglemente för Höörs kommun.doc 
 
_____ 
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Dnr KSF 2016/257 

§ 181 Information om strategisk plattform för 
arbetet med besöksnäringen i MittSkåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den anmälda informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
I partnerskapsavtalet för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne framgår att 
verksamheten inom partnerskapsavtalet ska regleras av en strategisk affärsplan. 
Affärsplanen arbetas fram av partnerskapet och beslutas av samtliga parter i respektive 
beslutande instans. Affärsplanen definierar vision och målbild, tematiska 
destinationsprofiler samt önskvärd framtida position. 

Affärsplanen ska visa på utvecklingsinsatser för området i syfte att skapa fler och bättre 
målgruppsanpassade reseanledningar för prioriterade marknader. Marknadsföring, 
kommunikation samt mottagning och värdskap definieras. Affärsplanen ska vara 
långsiktig och innehålla vision och önskvärd position för 2020. 

Ett första steg i arbetet med affärsplanen är att ta fram en strategisk plattform. Därefter 
fortsätter arbetet med att färdigställa affärsplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-05-23 (2016-05-23 KSAU §146).doc 
2. Strategisk plattform juli 2016.pdf 
3. Information om strategisk plattform för arbetet med besöksnäringen i MittSkåne.docx 
4. MittSka°ne Strategisk Plattform 20160504.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2016/328 

§ 182 Riktlinjer för hur  Hedersmedborgare 
utses i Höörs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Riktlinjer för hur Hedersmedborgare utses i Höörs kommun fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Utseende av  Hedersmedborgare i Höörs kommun handlar bland annat om att ”sätta Höör 
på kartan”. Chefen för plan- och utvecklingsenheten, och integrationssamordnaren har av 
kommunstyrelsens arbetsutskott fått uppdraget att utarbeta förslag till riktlinjer för 
utseende av Höörs hedersmedborgare. 

Ordförande i kommunfullmäktige har inkommit med synpunkter på hur vi ska utse ”Höörs 
hedersmedborgare”. 

Filip Jers som är internationellt uppmärksammad munspelare utsågs 2015 till Höörs 
hedersmedborgare samt Åke Hjerpe som anordnar ”Sommarkvällar i Höör” har utsetts till 
Höörs hedersmedborgare 2016. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 

Riktlinjer för hur Hedersmedborgare utses i Höörs kommun fastställs. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §237).doc 
2. Regler för hur vi utser Höörs hedersmedborgare.docx (Plan- och utvecklingschefen) 
3. Höörs kommuns hedersmedborgare.docx (Integrationssamordnaren) 
4. Anders Netterheims synpunkter.docx (Kommunfullmäktiges ordförande) 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/320 

§ 183 Information om EU-kontorets 
verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade vid möte 2016-06-27 att EU-kontoret skulle 
bjudas in för att informera om sin verksamhet inför kommunstyrelsen 2016-09-12. 

  

Utvecklingsledare Malin Wildt-Persson och Sara Wanther informerade kommunstyrelsen 
om EU-kontorets arbete och resultat. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/409 

§ 184 Förslag till tidplan för sammanträden 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Tidsplan för kommunfullmäktiges möten 2017 fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tidsplan för kommunstyrelsens möten 2017 fastställs. 

2. Beslut om vilket klockslag kommunstyrelsens möten 2017 ska påbörjas ska fattas på 
nästa kommunstyrelsemöte. 

3. Förslag på justeringstider återremitteras till kommunkansliet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) när 
ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen 
eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med 
kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens 
anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska 
kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas 
ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer. 

Kommunstyrelsen bestämmer enligt 6 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) tid och 
plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel (1/3) 
av kommunstyrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar ordföranden för att kallelse utfärdas till 
sammanträden. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på lämpligt 
sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott bestämmer enligt kommunstyrelsens reglemente tid 
och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser 
att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Inom kommunledningskontorets kommunkansli har det upprättats ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
utifrån följande förutsättningar: 

1. Mötesfria veckor: V 8, 15 och 44 som är lovveckor som huvudsakligen ska vara 
mötesfria. 

2. Vid planeringen har kommunkansliet utgått från kommunfullmäktiges 
sammanträdestider och regeln att alla ärenden till kommunfullmäktige ska vara beredda. 
Ett ärende ska därför först behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott, därefter ska 
det finnas skälig tid att upprätta protokoll och att justera protokollet så att dessa ärenden 
sedan kan ingå i en kallelse till kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsen ska aktuella 
ärenden sedan vidare till kommunfullmäktige. För att rätt kvalité ska kunna upprätthållas 
krävs därför ett visst minsta mellanrum mellan de sammanträden som ingår i ett flöde. 

3. Kommunfullmäktige har ett sammanträde sista onsdagen i varje månad med följande 
undantag: v 8 undviks då det är sportlov, tidigare sammanträde i juni pga semester, inget 
sammanträde i juli och decembermötet ska vara innan jul. 

4. Kommunstyrelsen har ett sammanträde varje månad utom i juli. Sammanträdena ska 
läggas måndagar två veckor innan kommunfullmäktiges sammanträden. Undantag görs 
den 7 juni som är en onsdag. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ett sammanträde varje månad utom i juli. 
Sammanträdena ska läggas måndagar två veckor innan kommunstyrelsens 
sammanträden. Undantag görs i mars och i oktober då sammanträdena tidigareläggs 1 
vecka (20/3, 23/10). 

6. Kommunstyrelsens sammanträden börjar regelmässigt kl. 10.00 i Höörsalen i 
kommunhuset. Gruppmötena börjar regelmässigt 08:30. 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden börjar regelmässigt kl. 08:30 i 
Höörsalen i kommunhuset. 

  

Överläggning 
Anna Palm (M) föreslår att KS mötena ska påbörjas kl 14:00. Jörgen Ekman (L), Camilla 
Källström (M) och Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom Anna Palms (M) förslag. 

Fredrik Hanell (MP) föreslår att mötena påbörjas på morgonen men att de förberedande 
mötena inte ska ersättas. 

Ledamöterna är överens om att detta behöver diskuteras i partigrupperna innan beslut 
fattas. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta: 
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Beslut om vilket klockslag kommunstyrelsens möten 2017 ska påbörjas ska fattas på 
nästa kommunstyrelsemöte. 

Förslag på justeringstider återremitteras till kommunkansliet. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt två tilläggsförslag från Stefan Lissmark (S). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 
Stefan Lissmarks (S) tilläggs förslag bifalls och finner att förslagen bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §254).doc 
2. Tidplan 2017 KSAU KS KF ver 2 rev 2016-08-31.docx 
3. Justeringstillfällen och justeringsperson KS au 2017.pdf 
4. Justeringstillfällen och justeringsperson KS  2017.pdf 
5. Justeringstillfällen och justeringsperson KF 2017 
_____ 
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Dnr KSF 2016/58 

§ 185 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa 
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

1. Delegeringsbeslut fattade av tillsynsförrättare/brandman Robert Friberg, 2016-05-19- 
2016-06-15, KSF 2016/112 

2. Delegeringsbeslut fattade av tillsynsförrättare/brandman Robert Friberg , 2016-06-16- 
2016-07-11, KSF 2016/112 

3. Delegeringsbeslut gällande upphandling och avtal fattade av Michael Andersson/Lars-
Johan Rosvall, 2015-12--2016-07, KSF 2016/404 

Beslutsunderlag 
1.Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §259).doc 
2. Delegeringsbeslut maj-juni.pdf (Robert Friberg) 
3. Delegeringsbeslut 160616-160707.pdf (Robert Friberg) 
4. Delegation 20151215-20160623.docx (Michael Andersson och Lars-Johan Rosvall) 
  
_____ 
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Dnr KSF 2015/524 

§ 186 Kurser och konferenser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Susanne Asserfors ska delta i möte om Södra stambanan, 2016-09-08 i Malmö. Det 
utgår ingen anmälningsavgift för mötet. 

2. Stefan Lissmark (S) och Anna Palm (M) ska delta i MLR:s årliga utlandsresa 2016-09-
07--09. Det utgår ingen anmälningsavgift för deltagande i resan. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade 
inbjudningar till kurser och konferenser,” KSAU 2016-08-29. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §260).doc 
2. Inskannade inbjudningar till kurser och konferenser,” KSAU 2016-08-29 
_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-09-12  31 (32) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2016/400 

§ 187 Anmälningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
1. Länsstyrelsen i Skåne, Avslag på ansökan - Ersättning för insatser som syftar till att 
underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och 
mottagningskapacitet, KSF 2016/6:248, KSF 2016/145 

2. SKL, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad - Nominera till Innovationspriset 
2016, KSF 2016/6:249 

3. Länsstyrelsen, förvaltningsenheten - Remiss om kameraövervakning vid Fogdaröds 
omsorg, vård & utbildning, KSF 2016/393 

4. Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016, bilaga 1 och 2, KSF 2016/379 

5. Stefan Olsson och Maria Persson, Anhållan om att förvärva fastigheten Bosjökloster 
1.2, KSF 2016/391 

6. Kommunassurans Syd Försäkrings AB -  Årsredovisning 2015, KSF 2016/54 

7. Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsenheten,  Beslut på Anhållan om att ta mark ur 
jordbruksproduktion inom fastigheten Korsaröd 19:1, KSF 2016/391 

8. Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöenheten - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
vid byggandet av carport inom fastigheten Tjörnarp 2:6, fornlämning Tjörnarp 56:2, KSF 
2016/390 

9. Rönneåns Vattenråd - Protokoll från Stämma 2016, KSF 2016/21 

10. Länsstyrelsen, förvaltningsavdelningen - Förordnande som borgerlig vigselförrättare, 
KSF 2016/250 

11. Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsenheten - Samråd enl. miljöbalken och samråd enl. 
kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel och rasering av ledningar på fastigheten 
Häggenäs 14 mfl. Hörby och Höörs kommuner, KSF 2016/382 

12. Mellanskånes Renhållnings AB - Anteckningar ägarmöte, 2016/51 

13. Region Skåne, regionstyrelsen - Regionfullmäktige § 69 - mötestider 2017,  KSF 
2016/373 

14. SKL - Cirkulär 16:41 med bilagor 1 - 2, KSF 2016/55 - finns på SKL:s webbplats 

15. SKL - Cirkulär 16:39, KSF 2016/55 - finns på SKL:s webbplats 

16. SKL - Cirkulär 16:40, KSF 2016/55- finns på SKL:s webbplats 
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17. SKL - Cirkulär 16:38, KSF 2016/55- finns på SKL:s webbplats 

18. SKL - Cirkulär 16:44, KSF 2016/55- finns på SKL:s webbplats 

19. SKL - Cirkulär 16:42, KSF 2016/55- finns på SKL:s webbplats 

20. SKL - Cirkulär 16:43, KSF 2016/55- finns på SKL:s webbplats 

21. Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöenheten - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Sjunnerup 2:39, fornlämning nr 
411, Höörs socken och kommun, KSF 2016/12 

22. Rönneå kommittén AU, Protokoll 2016-06-16, KSF 2016/21 

23. Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöenheten - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Rugerup 1:42, fornlämning nr 
390, Hallaröds socken, Höörs kommun, KSF 2016/12 

24. SKL - Cirkulär 16:37, KSF 2016/55 - finns på SKL:s webbplats 

25. MERAB, Styrelseprotokoll 2016-05-26, KSF 2016/51 

26. Finsam Mittskåne - Protokoll för styrelsemöte nr 3 2016-06-16, KSF 2016/52 

27. SKL - Cirkulär 16:36, KSF 2016/55 - finns på SKL:s webbplats 

28. Kävlingeåns årsstämma, protokoll 2016-05-26, KSF 2016/53 

29. SKL - Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting, KSF 2016/408 

30. Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20 § 105 gällande detaljplanelagd tomtmark 
för förskolor och skolor i Höörs tätort. Samhällsplanerare/kommunarkitekt informerar i 
ärendet. KSF 2016/ 

31. Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten - Beslut efter Samråd enligt miljöbalken och 
samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel på fastigheten Holma 1:5 

32. Helgeåns vattenråd - faktura på Årlig medlems- och serviceavgift till  2016, belopp, 
KSF 2016/368 

33. Landskrona kommun - Rapport, Landskrona på väg, aktuella stadsbyggnadsprojekt i 
Landskrona, KSF 2016/362 - Rapporten omfattar flera hundra sidor och finns arkiverad i 
pappersformat  

34. Kommundirektörens nyhetsbrev augusti 2016, KSF 2016/5  

35. Protokoll, från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29, KSF 2015/547 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §261).doc 
  
  
_____ 
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