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Plats och tid

Höörsalen
Måndagen den 10 oktober 2016, kl. 10:00–15:00

Beslutande

Stefan Lissmark (S)
Anna Palm (M), §§ §§ 188-199, 205-207
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Asserfors (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Jörgen Ekman (L)
Helena Ohlson (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)
Björn Andreasson (M) tj. ersättare, §§ 200-204, 208-211

Utses att justera

Fredrik Hanell (MP), Erik Mårtensson (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansli, 2016-10-13, kl. 09:00

Paragrafer 188 - 211

Sekreterare

Gunilla Dencker Skog Gunilla Skoog Nilsson
Ordförande

Stefan Lissmark (S)
Justerande

Fredrik Hanell (MP)

Erik Mårtensson (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-10-10

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-14

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2016-11-05
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Övriga

Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Kenneth Kallin (MP)
Elin Hylthén-Cavallius (MP)
Björn Andreasson (M), §§ 188-199, 205-207
Johan Svahnberg (M)
Marianne Lundgren (L)
Lars Andersson (SD)
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli, §§ 200-204, 208211
Gunilla Skoog Nilsson, Nämndsekreterare, KLK, kansli, §§ 188-199,
205-207
Anneli Andersson, Planarkitekt, Plan- och -GIS-enheten,
Samhällsbyggnadssektorn, § 192
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, Planeringsoch utvecklingsenheten, §§ 197-198
Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare, KLK, § 200
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret, § 200
Linda Andersson, Budgetsamordnare, KLK, Ekonomikontoret, § 200
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§ 188

Upprop

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

Ordföranden konstaterar att det finns 13 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 189 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fredrik Hanell (MP) och Erik Mårtensson (KD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-10-13 kl. 09:00.
3. Föredragningslistan godkänns.

Ärendebeskrivning
Fredrik Hanell (MP) och Erik Mårtensson (KD) står på tur att justera.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/355

§ 190 Finansiering av nationell stödfunktion
till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Höörs kommun avser inte att delta i finansieringen av SKL:s nationella stödfunktion för
utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
2. Stefan Lissmarks svarsskrivelse antas som kommunstyrelsens egen och sänds in till
Sverige Kommuner och Landstings (SKL) förbundsstyrelse.

Ärendebeskrivning
Sverige Kommuner och Landstings (SKL) förbundsstyrelse har beslutat att
rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL
till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Beslutet
beror på att den statliga finansieringen av aktiviteter beskrivna av SKL på nationell nivå
som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
upphör 2016. Avgiften föreslås uppgå till 35 öre per invånare.
SKL har återkommit i skrivelse 2016-09-30 och vill förtydliga att förfrågan om finansiering
endast gäller för 2017-2018, detta för att möjliggöra en fortsättning och säkerställa att det
påbörjade arbetet kan bidra till kunskapsutvecklingen. Under 2017-2018 kommer SKL
tillsammans med medlemmarna att ta fram en plan för hur denna typ av nationella
aktiviteter kan finansieras efter 2018. Det framkommer också av skrivelsen varför inte
NSK-S finansieras via SKLs medlemsavgift.

Ekonomichefen och socialchefen har haft möjlighet att lämna synpunkter på styrelsen för
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §266).doc
2. SKLs begäran om finansiering av en nationell stödfunktion av en mer kunskapsbaserad
och jämlik socialtjänst - 2016-09-28.docx
3. Förlängd svarstid - rekommendation om stödfunktion för en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst.pdf
4. 10-2016-SIGN-Jämlik socialtjänst.pdf
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-10

7 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

5. 10-2016 Följebrev till rekommendation om stödfunktion för en mer kunskapsbaserad
326910_1_1.pdf
6. Bilaga 1 Meddelande från styrelsen.pdf 325862_1_1.pdf
7. Bilaga 2 kostnad per kommun.pdf
8. Bilaga 3 kontaktpersoner i länen.xlsx

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/141

§ 191 Ansökan om att tidigarelägga
utbetalning av investering ”Friidrottsarena Jeppavallen”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt 9505 Friidrott Jeppavallen tillåts ha en
negativ avvikelse upptill 1 000 000 kronor år 2016 och att 1 000 000 kronor stryks i
kompletteringsbudgeten för 2017 för samma projekt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 37 följande: 1. Projektbudgeten förstärks med
2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens investeringsreserv 2016
(verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och både friidrottsanläggning
och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan eller endast med smärre
försening. 2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kulturoch fritidsnämnden och uppgår år 1 till 240 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen
för år 2017 och VEP 2018 till 2019.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-08-16, § 136 att hos kommunstyrelsen begära
att den beviljade investeringen som är avsatt för år 2017 skall utbetalas under år 2016.

Ekonomichefens ställningstagande:
Ekonomikontoret anser att ovanstående begäran ur ett finansiellt perspektiv kan beviljas
under verksamhetsåret 2016. Det skulle fördyra projektet genom att avbryta arbetet under
hösten och återuppta det våren 2017 ur likviditetshänsyn.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §267).doc
2. Remissvar Friidrottsarena - Jeppavallen.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16 (2016-08-16 KFN §21).doc (Dnr KFN 2015/156)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/423

§ 192 Detaljplan för Rosmarinen 4-7,(del av
Kvarnbäck etapp 1)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Samrådshandlingarna daterade 2016-10-10 godkänns för samråd.
2. Som ett led i samrådsprocessen inbjuds boende i området till dialogmöte.
Kommunstyrelsens ledamöter önskar deltaga vid detta möte.
3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

Ärendebeskrivning
Förslaget är att detaljplanen godkänns för samråd. Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL:
Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostadshus i 2 våningar inom planområdet som är
beläget inom Kvarnbäcksområdets norra del, etapp 1:
För att anpassa mot befintlig bebyggelse, regleras att plank och komplementbyggnad får
ansluta i och intill fastighetsgräns mot granne med en max höjd av 2 meter samt att tak på
anslutande komplementbyggnader ska ha sedumtak. Vidare anpassas huvudbyggnads
utseende genom reglering av husets nockhöjd och taklutning i syfte att hålla
flerbostadshuset lågt.
Detaljplanen följer gällande översiktsplan (2002) och tas fram enligt standardförfarande i
enlighet med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap. Detaljplanen innebär en ändring
av gällande detaljplan som vann laga kraft 2007-01-25 med genomförandetid som gick ut
2012-01-24. Förslaget innebär att Rosmarinen 4-7, 2973 kvm, kan bebyggas med
flerbostadshus i 2 våningar med maximalt 24 st lägenheter och att fastigheterna
Rosmarinen 4-7 kan slås samman till 1 fastighet genom lantmäteriförrättning.
Förslaget till bebyggelse som exploatören Darlin fastighets AB lämnat och som ligger till
grund för planändringen, innehåller 12 st ettor ca 30 kvm och 12 st tvåor ca 38,5 kvm.
Förslaget tillför området större variation i boendeformer. Ändringen innebär en högre
exploatering än gällande detaljplan och två plan tillåts istället för 1,5.
Det preliminära förslaget har två spegelvända längor med gemensam trappa/loft i mitten.
Uteplatser på bottenplanet kombineras med en större gemensam uteplats i västerläge.
Parkeringen är uppdelad i två delar varav en är kopplad till miljöstation och
förrådsbyggnad. Befintlig anslutande bebyggelse har liksom den föreslagna sadeltak med
låg taklutning. Exploatören avser enligt sin beskrivning utföra byggnationen i hög
standard med full utrustning och att husen byggs som lågenergihus. Sedumtak föreslås
på förrådsbyggnaderna. I söder ansluter bebyggelsen till utbyggd lokalgata,
Rosmarinvägen och i norr till vägområde Kvarnbäcksvägen med gång- cykelväg närmast.
Protestskrivelse från de boende i området har inkommit.
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-10

10 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Överläggning
Planarkitekten informerar om att det till dagens sammanträde inkommit en
protestskrivelse från boende i området mot utbyggnad av området för
flerfamiljhus. kommunstyrelsen har en principdiskussion kring samrådsprocessen. Under
diskussionen ger ledamöterna uttryck för vikten av att samrådsprocessen får ha sin gilla
gång. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor till planarkitekten.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar att kommunstyrelsens ledamöter ska delta vid dialogmöte, när
berörda boende i området inbjuds för att diskutera utbyggnaden under
samrådsprocessen.
Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet med tillägg från
Stefan Lissmark (S) att kommunstyrelsens ledamöter deltar vid dialogmöte, när boende
inbjuds för att diskutera utbyggnaden under samrådsprocessen.
Ordföranden ställer förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
förslag från arbetsutskott med tillägg från Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §272).doc
2. Kommunstyrelsen 2016-09-12 (2016-09-12 KS §175).doc
3. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2016-10-10.docx
4. Planbeskrivning Rosmarinen 4_7_ 20161010_rev.pdf
5. Plankarta Rosmarinen 4_7 Samråd KS_20161010_3.pdf
6. Protestlista från boende i området

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 1999/236

§ 193 Fortsatt planarbete för Bokehall och
Bokeslundsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
I enlighet med alternativ 1 nedan - Detaljplanen ändras endast för den del som omfattar
bostadsregleringen.

Ärendebeskrivning
Den 23 november 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommundirektör
Michael Andersson och planarkitekt Yvonne Hagström skulle komplettera
beslutsunderlaget genom att ordna ett stormöte för fastighetsägare i Bokehall- och
Bokeslundsområdet för att efterhöra de boendes åsikter om områdets utveckling.

Den 3 maj 2016 hölls ett stormöte på Älvkullen för de boende i Bokehall-Bokeslund. På
mötet redogörs den gällande detaljplanen för Bokehall och Bokeslund och vad den
innebär. Därefter redovisas vilka konsekvenser det finns när planen granskas mot
verkligheten och vad som inte har planlagts sedan planens antagande (1967).
På mötet redovisas även tre frågeställningar för den fortsatta planläggningen och
konsekvenser för varje alternativ beskrivs. De tre alternativen är:
1. Detaljplanen ändras endast för den del som omfattar bostadsregleringen
2. Detaljplanen ändras för hela planområdet, det innefattar bostadsmark, grönområden
och vägar
3. Gällande detaljplan upphävs och ingen ny görs för Bokehall och Bokeslundsområdet

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §273).doc
2. Plankarta Dp 36.pdf
3. Planbeskrivning_36.pdf
4. Sammanställning_av_val_Tjänsteskrivelse.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2015/466

§ 194 Remissvar på Strukturplan för
MalmöLundregionen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Plan- och utvecklingschefen tjänsteskrivelse översänds till MalmöLundregionen såsom
kommunstyrelsens svar på remiss - Strukturplan för MalmöLundregionen.

Ärendebeskrivning
De elva kommunerna i MalmöLundregionen har gemensamt tagit fram Strukturplan för
MalmöLundregionen-gemensam målbild 2035.
Strukturplanen för MalmöLundregionen utgör ett gemensamt underlag för att kunna föra
dialog med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tydlig bild av vad som krävs för
att utveckla MalmöLundregionen som en hållbar region med stark tillväxt och fortsatt
utvecklingskraft. Strukturplanen utgör även ett stöd i respektive kommuns översiktliga
planering och hantering av mellankommunala frågor. Genom en gemensam inriktning i
utvalda frågor bidrar varje kommuns planering till hela regionens attraktionskraft och goda
livsmiljö.
Förslaget har remitterats till ett stort antal instanser med sista svarsdag 14 oktober.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §275).doc
Tjänsteskrivelse.docx
Strukturplan remiss 20160524 min.pdf
Följebrev Strukturplan för MalmöLundregeionen.pdf

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/365

§ 195 Yttrande över remiss på delbetänkande
från Miljömålsberedningen med förslag
om en klimat- och luftvårdsstrategi för
Sverige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Miljömålsberedningen fick i december 2014 i uppdrag av regeringen att föreslå ett
klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. I våras
sändes det första delbetänkandet, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, på remiss. Detta
innehöll bland annat förslag till långsiktigt klimatmål till 2045, förslag att inrätta ett
klimatpolitiskt råd samt förslag till utvecklat planerings- och uppföljningssystem.
Höörs kommun har nu beretts tillfälle att lämna yttrande över remiss av ett andra
delbetänkande från Miljömålsberedningen, med förslag om en klimat- och
luftvårdsstrategi för Sverige. Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och
energidepartementet senast den 20 oktober 2016. Regeringen vill ha synpunkter på
förslagen i delbetänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara medan
remissen för övriga instanser innebär en inbjudan att lämna synpunkter.
Sammanfattning av delbetänkandet samt synpunkter som framgår av tjänsteskrivelse
upprättad av kommunekologen.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §276).doc
2. Yttrande över remiss av En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.docx
3. Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och
luftvårdsstrategi för Sverige.pdf
4. SOU-2016_47-klimat- och luftvårdsstrategi-del-1.pdf

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/366

§ 196 Yttrande över remiss på Cykelstrategi
för Skåne
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har översänt förslag till Cykelstrategi för Skåne för yttrande senast den 14
oktober 2016.
Förslaget till Cykelstrategi för Skåne tar sin utgångspunkt i strategidokumenten Det öppna
Skåne 2030, Det flerkärniga Skåne samt remissversionen av Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050. Med Cykelstrategi för Skåne vill Region Skåne tydliggöra
vägval, mål och prioriteringar för hur framtida cykelsatsningar kan användas som ett
medel för att nå regionala utvecklingsmål. Förslaget till Cykelstrategi för Skåne har tagits
fram inom uppdraget Planera för ett mer hållbart resande utifrån den Regionala
utvecklingsnämndens budgetför 2016. Cykelstrategins fokus ligger på att utveckla
cyklingen i Skåne.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §277).doc
2. Yttrande över remiss Cykelstrategi för Skåne.docx
3. Cykelstrategi för Skåne_Missiv 160829.pdf
4. Cykelstrategi_för_Skåne.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2013/290

§ 197

Ärendelogg fysisk planering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planbeskedet för Bosjökloster 1:33 förfaller om ett år från och med kommunstyrelsens
möte 2016-10-10.
2. Informationen delges fastighetsägaren till Bosjökloster 1:33.
3. Informationen om ärendelogg för fysisk planering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Återkommande redovisning av hur arbetet med planuppdrag löper framåt.
Översiktsplanering m.m.
Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt. Den ursprungliga (optimistiska) tidplanen har
förskjutits framåt som en följd av att dialogen kring planarbetet tagit mer tid än förväntat,
samtidigt som både detaljplaner och statlig och regional infrastrukturplanering tagit tid och
uppmärksamhet. Projektgruppen arbetar för att granskningshandlingen ska bli klar före
årsskiftet.
Detaljplanering
Kommunen arbetar just nu aktivt med 6 detaljplaner varav:
1 plan för utveckling av Sätoftaskolans mark och lokaler
4 planer för nya bostäder (Blommeröd, Fogdaröd, Rosmarinen och Skogsviolen)
2 planer för utökade byggrätter till bostäder (Bokeshall-Bokeslund och Ekeliden)
1 planändring till skydd för arkitektur och kulturmiljö (Ängsbyn) samt
1 plan för ändring av verksamhetsområde som inte byggts ut (Nord, södra delen)
Planarbetet för Räven m.fl. (Västra Stationsområdet) har förberetts under första halvåret
och inleds formellt genom planuppdrag i september. Planarbetet grundas på ett program
som utgör en bearbetning av samrådshandlingen ”Utvecklingsplan för Västra
Stationsområdet”.
Det finns tre beslut om nya planuppdrag för bostäder där planarbetet kan inledas så snart
sökanden har skrivit under plankostnadsavtal (Sätofta 9:42, Höör 55:8 samt Kvarnbäck
etapp III).
Planuppdraget för utökning av Jägersbo camping avförs från listan över pågående
planuppdrag eftersom det bedöms sakna relevans. Företaget i dagsläget inte avser gå
vidare med en utökning av verksamheten och därför inte planerar att driva planarbetet
vidare. Den dag frågan blir aktuell igen kommer det att behövas nya ställningstaganden
både från verksamhetsutövaren och kommunstyrelsen. Ett nytt planuppdrag bör då ta sin
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utgångspunkt i planen för Ringsjöbandet och en ny beskrivning av tänkt utveckling av
verksamheten.
Planbehov framöver
Efterfrågan på detaljplaner har ökat under det senaste halvåret, samtidigt som
översiktsplanen har gått in i en intensiv fas. Det innebär att mindre brådskande
planärenden får vänta. Det gäller till exempel de planuppdrag som kommunen bör ta
initiativ till som en följd av planen för Ringsjöbandet (skydds- och bevarandeplaner).
När förslag till ny översiktsplan för kommunen börjar bli klart är det lämpligt att ta ställning
till hur kommunen ska vidareutveckla den strategiska planeringen genom fördjupningar
och specialstudier. Det vore lämpligt att fördjupa planeringen för småstaden Höör genom
ett nytt planuppdrag. Planarbetet kan då samordnas med det cykelutvecklingsprojekt som
kommunen fått stöd till från Energimyndigheten. Ett sådant upplägg ger möjlighet att
konkretisera tankarna kring bland annat förtätning och hållbara trafiklösningar i dialog
med invånarna. Det är också ett bra sätt att arbeta kontinuerligt med översiktsplanen, och
på så vis hålla den fortsatt aktuell.
Beslutsmotivering
Idag tidsbegränsas planbesked att gälla i två år. Det är olämpligt att ha planbesked som
inte är begränsade i tiden. Nuvarande ägare har inte påbörjat planerad exploatering trots
att flera år har gått. Det finns därför skäl att tidsbegränsa planbeskedet och ett år anses
skälig tid för att påbörja exploateringen.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
Förslag till beslut kompletteras med texten att fastighetsärenden ska informeras om att
planbeskedet för Bosjökloster 1:33 förfaller om ett år från och med kommunstyrelsens
möte 2016-10-10
Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet med tillägg att
fastighetsägaren ska informeras om att planbeskedet för Bosjökloster 1:33 förfaller om ett
år från och med kommunstyrelsens möte 2016-10-10.
Ordföranden ställer förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag med tillägg enligt förslag från Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §278).doc
2. Ärendelogg ÖP mm.pdf
3. Ärendelogg DP sept 2016.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/401

§ 198 Ansökan om planbesked för
fastigheten Stenskogen 4:12
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Negativt planbesked lämnas för bostäder på fastigheten Stenskogen 4:12.
2. Meddela fastighetsägaren att vid framtida omarbetning av Översiktsplan, det finns
noterat att önskemål framkommit kring fastigheten Stenskogen 4:12.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser en ansökan om att uppföra cirka 60 nya fastigheter för friliggande
enbostadshus på delar av fastigheten Stenskogen 4:12.
Nuvarande markanvändningen är jordbruksmark.
Planarkitekt Mette Dymling redovisar i bifogad tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkandet bistås av,
Christer Olsson (M), samt Anna Palm (M).

Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet och att
förslaget bifalls av Fredrik Hanell (MP), Christer Olsson (M), samt Anna Palm (M).
Ordföranden ställer förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta
förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §279).doc
2. Ansökan om upprättande av ny detaljplan för fastigheten del av Stenskogen 4:12
(DOC160 809.pdf)
3. tjänsteskrivelse stenskogen 4_12 planbesked.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/64

§ 199 Motion angående G:a Kvarnen och Silon
på ”Västra stationsområdet”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Tom Ström (M), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Lars-Håkan Persson (M),
vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden har i ”Motion angående G:a Kvarnen och
Silon på ”Västra stationsområdet” föreslagit följande-:
- att skjuta upp rivningen av byggnaderna på Västra Stationsområdet till 2017-11-30
eftersom det inte i nuläget finns aktuell exploatering samt
- att ytterligare undersöka möjligheten att sälja byggnaderna till lämplig köpare under
tiden.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 § 26 att motionen får ställas och överlämnas
till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-29 § 43 att Motionen remitteras till
kommundirektören för hantering inom pågående utredning (KSF 2014/88).
Intressenter till byggnaden saknas.

Yrkanden
Annagreta Reinholdz (S) yrkar bifall på motionen.
Fredrik Hanell (MP) yrkar avslag på motionen och hans yrkande bifalls av Christer Olsson
(M) och Stefan Liljenberg (SD).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett avslagsförslag och ett bifallsförslag.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om motionen avslås eller bifalls. Ordföranden
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §281).doc
2. Motion angående Gamla Kvarnen och Silon på Västra stationsområdet.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-02-29 (2016-02-29 KSAU §43).doc
_____
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Dnr KSF 2016/283

§ 200

Delårsrapport 2016

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport 2016 1 januari - 31 augusti godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen, budgetansvarige och verksamhetsutvecklaren redogör för delårsrapport
för 2016.
Prognos på i vilken grad kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål uppfylls:
Mål bra boende för alla; Uppföljning av Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun
som en plats att bo & leva på ska öka sker i medborgarundersökningen som sker i höst,
Medborgarnas möjlighet till delaktighet har ökat, Andelen elever behöriga till nationellt
gymnasieprogram har ökat och uppföljning av Andel brukare som är nöjda med sitt
särskilda boende och hemtjänst ska öka sker i undersökningen kommunens kvalitet i
korthet i januari 2018.
Mål tillgängliga och professionella; Kommunen får bra resultat i mätningar som
undersöker hur bra vi är på att bemöta kommunmedlemmarna. Kommunen kan bli bättre
på att ge information till medborgarna. Nästa år lanseras en ny hemsida som förväntas
höja resultatet för detta mål.
Mål innovativa och ansvarsfulla; medarbetarnas syn på sin kompetensutveckling och
på om Höörs kommun är en bra arbetsgivare har ökat. Nästa medarbetarundersökning
görs 2018.
Mål långsiktigt hållbar ekonomi; vi har ökat andel inköpta ekologiska livsmedel och har i
till 96 % fossilbränslefri uppvärmning. Vi behöver titta mer på hur vi genomför våra
tjänsteresor för att säkerställa att vi använder allmänna kommunikationer i större
utsträckning.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §269).doc
2. Ho delår 2016 mail 2.pdf (Delårsrapporten)
_____
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Dnr KSF 2016/15

§ 201

Ärendebalansförteckning 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ärendebalansförteckning för perioden 2016-01-01 till och med 2016-06-30 godkänns.
2. Ärendebalansförteckningen ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 259 att kommunkansliet två gånger per år i
samband med delårsbokslut och årsredovisning ska upprätta en lista över samtliga
kommunfullmäktigebeslut och uppföljning av verkställighet. Förteckningen ska innehålla
aktuell status och bedömd tid för verkställighet i enlighet med revisorernas förslag.
Kommunkansliet har översänt ärendebalansförteckning av beslut i kommunfullmäktige till
respektive nämnd eller sektorchef för återrapportering av status för verkställighet, d.v.s.
när det är verkställt, hur eller när det beräknas verkställas.
Ärendebalansförteckning för perioden 2016-01-01 till och med 2016-06-30 innehåller svar
från respektive nämnd eller sektorchef på verkställighet av beslut i kommunfullmäktige.
De ärenden som ännu inte verkställts från förra ärendebalansförteckningen 2015 har
flyttats över och finns med i förteckningen för 2016.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §270).doc
2. Tjänsteskrivelse till Ärendebalansförteckning 2016-06-30.docx
3. Samlat svar på ärendebalans förteckning 2016-06-30.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/414

§ 202 Webb-sändning av kommunfullmäktiges
sammanträden - förlängning av avtalsperioden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Avtalet med Öppna kanalen Växjö förlängs två år.
2. Priset justeras till 11 000 kr per möte.
3. Avtalet finansieras ur kommunfullmäktiges förfogandemedel.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har sedan 2015-01-01 sänt kommunfullmäktige sammanträden via
webbsändning till kommuninvånarna, dels direktsändning och dels efterhandssändning.
Kommunen har ett avtal med Öppna kanalen Växjö. Avtalet går ut 2016-12-31, men kan
förlängas md 1+1 år, till samma kostnad (100.000:- kr/år). Det finns en klausul som
medger prisjustering i samband med förlängning av avtalet.
Av bifogad statistik framgår att det hittills är max 100 kommuninvånare som sett
webbsändningarna vid ett sammanträde.
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att avtalet ska förlängas fram till 2018-12-31
till en kostnad av 100.000:- kr/år. Öppna kanalen Växjö har gått med på förlängning av
avtalet ett år om priset justeras uppåt med 10%.
Efter fortsatta diskussioner har Öppna kanalen Växjö gått med på en förläning av avtalet i
två år vid ett pris av 11 000 kr per möte.

Yrkanden
Christer Olsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Avtalet med Öppna kanalen Växjö förlängs två år.
2. Priset justeras till 11 000 kr per möte.
3. Avtalet finansieras ur kommunfullmäktiges förfogandemedel.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Christer Olsson (M).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Christer Olssons (M) förslag kan bifallas och
finner att förslaget bifalls.
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Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §282).doc
STATISTIK WEBBSÄNDNINGAR KOMMUNFULLMÄKTIGE HÖÖR.pdf
Förslag från KF:s presidie angående fortsatta webbsändningar
Förlängning av avtal om webb-sändning.docx

_____
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Dnr KSF 2016/409

§ 203 Tid för kommunstyrelsens sammanträden 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsens sammanträden ska under 2017 påbörjas kl. 13:15.
2. Schema för justering av kommunstyrelsens protokoll godkänns.
3. Årets sista kommunstyrelsemöten ska påbörjas 08:30.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12 § att fastställa sammanträdestider för år 2017
Beslut om vilket klockslag kommunstyrelsens möten 2017 ska påbörjas ska fattas
på kommunstyrelsemöte 2016-10-10.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsens protokoll ska justeras torsdagen efter
kommunstyrelsens sammanträde kl. 16:30 på eftermiddagen.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Resterande av årets möten ska börja 08:30
2. 2017 ska kommunstyrelsens sammanträden börja kl. 08:30.
Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom Stefan Lissmarks (S) förslag att 2017 ska
kommunstyrelsens sammanträden börja kl. 08:30.
Björn Andreasson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
2017 ska kommunstyrelsens sammanträden börja 13:15.
Jörgen Ekman (L) och Christer Olsson (M) ställer sig bakom Björn Andreassons (M)
förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det angående tiden för kommunstyrelsens sammanträden
2017 finns två förslag, ett förslag från Stefan Lissmark (S) att kommunstyrelsens
sammanträden ska börja kl. 08:30 och ett förslag från Björn Andreasson (M) att
kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl. 13:15. Ordföranden frågar
kommunstyrelsen om Stefan Lissmarks (S) förslag eller Björn Andreassons (M) förslag
bifalls och finner att Björn Andreassons (M) förslag att kommunstyrelsens sammanträden
ska börja kl. 13:15 bifalls.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att kommunstyrelsens resterande
sammanträden 2016 ska börja 08:30. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget
bifalls och finner att förslaget bifalls.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott att
schema för justering godkänns. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls
och finner att förslaget 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 2017.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-10

26 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/327

§ 204 Riktlinje för intern representation,
uppvaktningar och gåvor.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor antas.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna syfte är att öka medvetenheten kring intern representation och säkerställa att
alla medarbetare och förtroendevalda behandlas lika oberoende av vilka sektorer de
arbetar på. Såväl intern som extern representation ska genomsyras av måttlighet.
Tjänstemän ska inte belönas eller urskiljas genom intern representation, tillställningar
eller gåvor. Det är uteslutande genom lönen som skillnader i kompetens och erfarenhet
ska ersättas.
Förslaget har arbetats fram av kommunkansliet, remitterats till ledningsgruppen och
därefter omarbetats med hänsyn tagen till flertalet av de synpunkter som kommit in.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §283).doc
2. Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor.docx
3. Tjänsteskrivelsemed sammanfattningavsynpunkter.docx
_____
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Dnr KSF 2016/293

§ 205 Motion avseende insynsplatser i
kommunala nämnder, Liberalerna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 206.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 att ”Motion avseende insynsplatser i
kommunala nämnden” skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen inlämnad 2016-05-25 av Mikael Sparrhult (L), Magnus Marvéus (L), Brita
Edholm (L), Birgitta Kryger (L) och Jonas Lundgren (L) KSF 2016/293
I motionen föreslås att partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte har
representation i nämnderna ska ges insynsplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår att motionen avslås då
valet styr hur platser i nämnden fördelas.

Överläggning
Jörgen Ekman (L) beskriver motionens tillkomst ur dels demokratisynpunkt och
ekonomisk synsätt.
Lars-Olof Andersson (C), Annagreta Reinholdz (S) och Anna Palm (M) framför att
motionen ur demokratisynpunkt är välkommen.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) i första hand återremiss och i andra hand yrkar han bifall på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om återremiss. Ordförande frågar
kommunstyrelsen om motionen ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet om återremiss.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag på
avslag på motionen och dels Jörgen Ekman (L) förslag på bifall till motionen.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om motionen avslås eller bifalls. Ordföranden
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA - röstar avslag på motionen
NEJ - röstar bifall på motionen
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 11 ledamöter röstar JA
och 2 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria
Truedsson (MP), Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Helena Ohlson (SD),
Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och
Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Erik Mårtensson (KD) och Jörgen Ekman (L) .

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §285).doc
2. Motion - insynsplatser i kommunala nämnder, Liberalerna.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/294

§ 206 Motion avseende KS mötesordning och
tidsutlägg, Liberalerna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Liberalerna i Höör gällande kommunstyrelsens mötesordning och
tidsutlägg. Motionen inlämnad 2016-05-25 av Mikael Sparrhult (L), Magnus Marvéus (L),
Brita Edholm (L), Birgitta Kryger (L) och Jonas Lundgren (L), Dnr KSF 2016/294 inkom till
kommunkansli 2016-05-25.
Motionen behandlades vid Kommunfullmäktigesammanträdet 2016-06-22 §
81 och följande beslutades:
Motion gällande kommunstyrelsens mötesordning och tidsutlägg, överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning (punkt 4).
I motionen föreslås att ledamöter i kommunstyrelsen ska ha sina förberedande möten en
annan dag istället för 08:30-10:00 på dagen för kommunstyrelsens sammanträde. På så
sätt kan kommunstyrelsens sammanträden börja tidigare och extramöten kan undvikas.
Liberalerna föreslår även att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska
kompenseras genom att de ges ett schablonarvode motsvarande 1 1/2 timmes arvode i
samband med kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett motionen.

Överläggning
Stefan Lissmark (S) förklarar att delar av innehållet i motionen får svar i ärende som
behandlas senare vid mötet idag.
Kommunstyrelsen kommer att avhålla sina möten under resten av 2016 på förmiddagstid
(kl. 08.30 - ca.14.00). Gruppmöten utgår.
Kommunstyrelsen kommer att avhålla sina möten under 2017 på eftermiddagstid med
start kl. 13.15.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §286).doc
2. Motion - gällande KS mötesordning och tidsutlägg, Liberalerna.pdf
3. Kommunfullmäktige 2016-06-22 (2016-06-22 KF §81).doc
_____
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Dnr KSF 2016/245

§ 207 Motion avseende överenskommelse
mellan asylsökande och boende,
Kristdemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Motionen remitteras till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
2. Nämnderna ska med gemensamt svar beskriva hur integrationsarbetet pågår inom
nämndernas olika verksamhetsområde, där värdegrundsarbetet är centralt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-27 att ”Motion avseende överenskommelse
mellan asylsökande och boende” skulle överlämnas till kommunstyrelsen.
Motionen inlämnad 2016-04-26 av Kaiza Nilsson (KD), Erik Mårtensson (KD)
och Margareta Johansson (KD). KSF 2016/245
I motionen föreslås att en person som söker asyl i Sverige ska skriva under ett avtal som
visar att de tagit del av viss, närmare uppräknad, information och att det ska ges vissa
konsekvenser om personen inte följer avtalet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet och föreslår att motionen ska avslås
då ett bifall av motionen skulle överskrida den kommunala kompetensen.

Överläggning
Erik Mårtensson (KD) hänvisar till varför motionen skrevs under april 2016, med sin
utgångspunkt i hur mängden av ensamkommande flyktingbarn och asylsökande
barn/vuxna eskalerade i Höör. Ungdomsboendena, HVB-hem, asylboenden och skolan
hade focus på tak över huvudet, mat i magen, utbildningsplatser m.m. och
då kanske betydelsen av värdegrundsarbete, kulturskillnader vid ankomsten till Höör fick
stå tillbaka.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar avslag på motionen och så gör även Rolf Streijffert (SD) samt
Helena Ohlsson (SD)
Erik Mårtensson (KD) yrkar bifall till motionen i första hand och remiss till nämnderna som
arbetar med integrationsfrågorna i andra hand.
Anna Palm (M) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Motionen remitteras till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och
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fritidsnämnden och att de ska beskriva hur integrationsarbetet fortgår idag. Det är viktigt
att vi får klargjort vilka åtgärder som pågår kring integration av barn/ungdomar och vuxna
samt värdegrundsfrågorna.
Jörgen Ekman (L) yrkar bifall på Anna Palms (M) förslag och så gör även Annagreta
Reinholdz (S) och Erik Mårtensson (KD).
Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut, dels förslag på avslag av
motionen samt Anna Palm (M) förslag på remiss till nämnderna som arbetar med
integrationsfrågorna.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om motionen ska avslås eller sändas på
remiss. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att skicka motionen på
remiss till nämnderna som arbetar med integrationsfrågorna.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §287).doc
2. Motion avseende överenskommelse mellan asylsökande och boende (KD).pdf
_____
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Dnr KSF 2016/156

§ 208 Motion avseende att inrätta ett
integrationsråd. Miljöpartiet de gröna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Fredrik Hanell (MP) anmäler att han avser att komma in med en skriftlig reservation,
bilaga § 288.

Ärendebeskrivning
Fredrik Hanell, Miljöpartiet de gröna har i ”Motion Inrätta ett integrationsråd” föreslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett integrationsråd som ska kunna ta ett samlat
politiskt grepp om integrationsfrågor i kommunen och bestå av förtroendevalda från
partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog
motionen och remitterade denna till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-06-27, § 187 beslutat att remittera frågan
om inrättande av integrationsråd till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har
inkommit med remissvar. Samtliga nämnders remissvar anger att de avslå motionen.
Kansliet föreslår att motionen behandlas i befintligt skick.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom motionen.
Christer Olsson (M) föreslår att motionen avslås. Susanne Asserfors (S) ställer sig bakom
Christer Olssons (M) förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett avslagsförslag och ett bifallsförslag.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om motionen avslås eller bifalls. Ordföranden
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Christer Olssons (M) avslagsförslag.
Nej = Bifall till Fredrik Hanells (MP) bifall till motionen.
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Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 11 ledamöter röstar JA
och 2 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Christer
Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Erik Mårtensson (KD), Jörgen Ekman (L), Helena
Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Björn Andreasson (M) och
Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Maria Truedsson (MP) och Fredrik Hanell (MP).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §288).doc
2. Reservation till § 288 KS au 2016-09-26
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §187).doc
4. Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16, § 133 - Dnr KFN 2016/125
5. 2016-08-25 SN § 141 yttr motion.doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26
(2016-09-26 BUN §149).doc
7. Inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna.pdf (Motionen).
_____
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Dnr KSF 2016/422

§ 209

Anmälningar till KS 2016-10-10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården och
kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämndens arbetsutskott, barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott, kommunrevisorerna och förvaltningsledningen ska
bjudas in till kommunbesök nr 2 den 4 april 2017.
2. Anmälningar läggs med godkännande till handlingarna.
3. Stefan Lissmark (S) svar till Synskadades riksförbund godkänns som
kommunstyrelsens eget.

Ärendebeskrivning
1. MERAB - Styrelseprotokoll 2016-08-10, KSF 2016/51
2. Synskadades riksförbund - Skrivelse om ”Resa med egen färdtjänstbil” 2016-05-13,
KSF 2016/274
3. Stefan Lissmark (S) svar till Synskadades riksförbund.
4. Rönneåkommitens årstämma 2016 - protokoll, KSF 2016/21
5. Nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården - Kommunbesök 2
planeras, KSF 2016/422
6. Bilaga datum för 2016 och 2017 års kommunbesök.pdf
7. Protokoll Rönneåkommittén au-möte 20160812 Ej justerat.pdf, KSF 2016/21
8. Protokoll Rönneåns vattenråd styrelsemöte 20160812 Ej justerat.pdf, KSF 2016/21
9. Kommundirektörens nyhetsbrev september 2016, KSF 2016/5
10. Protokoll från KS au 2016-09-26, KSF 2015/548

Beslutsunderlag
1. Merab Styrelseprotokoll 2016-08-10 extra.pdf
2. Resa med egen färdtjänstbil.pdf
3. Svar till - Synskades Rikförbund i Skåne - 2016-09-28.docx
4. Rönneakommitten årstamma 2016 protokoll signerat.pdf
5. Kommunbesök 2- Nationella samordnaren för den sociala barn och ungdomsvården.pdf
6. Bilaga datum för 2016 och 2017 års kommunbesök.pdf
7. Bilaga 1. Protokoll Rönneåkommittén au-möte 20160812 Ej justerat.pdf
8. Bilaga 1. Protokoll Rönneåns vattenråd styrelsemöte 20160812 Ej justerat.pdf
9. Kommundirektörens nyhetsbrev september 2016.pdf
10. Protokoll.doc
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Dnr KSF 2015/524

§ 210 Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS AU och KS
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Susanne Asserfors (S) ska delta i dialogmöte med Arbetsförmedlingen, 7/10 i
Hässleholm, ingen anmälningsavgift.
2. Susanne Asserfors (S) ska delta i SKL:s konferens om maskulinitet och jämställdhet,
1/11 i Malmö, anmälningsavgiften är 800 kr.
3. Stefan Lissmark (S), Skolinspektionens dag 15/11 i Malmö, anmälningsavgift 700 kr
exkl. moms.
4. Susanne Asserfors (S) ska delta i SKL:s seminarium om barnkonventionen, 13/10 i
Eslöv, ingen anmälningsavgift.
5. Anna Palm (M), Susanne Asserfors (S) och Stefan Lissmark (S) ska delta i SKL:s
föresläsning Stad och land, 27/10 i Malmö, (Föreläsningen är en del i en föreläsningsserie
om det flerkärninga Skåne, 6 halvdagar fram till juni 2017). Ingen anmälningsavgift.
6. Anna Palm (M), Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S)
ska delta i MalmöLundregionens dag om besöksnäringen. Ingen anmälningsavgift.
7. Anna Palm (M) ska delta i Trafikverkets kunskapsseminarium om
höghastighetsjärnvägen ”en ny generation järnvägar”, 21 november i Malmö.
Anmälningsavgift 1 300 kr per person exklusive moms.

Ärendebeskrivning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade
inbjudningar till kurser och konferenser,”
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och timersättning vid deltagande i kurser och konferenser om
kommunstyrelsen uppdragit dem att delta i. Detta gäller inte Stefan Lissmark (S) och
Anna Palm (M) då de har fast arvode. Höörs kommun betalar då även resekostnader till
och från kursen/konferensen, eventuella boendekostnader samt anmälningsavgifter.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §290).doc
2. Inskannade inbjudningar till kurser och konferenser.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/58

§ 211 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:
Redovisning av Roberth Fribergs delegeringsbeslut för perioden 2016-07-08--2016-09-11.
Dnr KSF 2016/112
Redovisning av Lars Nilssons delegeringsbeslut för perioden 2016-06-23--2016-08-17,
Dnr KSF 2016/114

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §291).doc
2. Delegeringsbeslut 2016-07-08--2016-09-11.pdf (Roberth Friberg)
3. Delegationsbeslut 2016-06-23--2016-08-17.pdf (Lars Nilsson)
_____
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