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§ 212 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
ordinarie ledamöter är närvarande utom Susanne Asserfors (S) och Annagreta Reinholdz 
(S). 

För Susanne Asserfors (S) tjänstgör Anders Magnhagen (S) och för Annagreta Reinholdz 
(S) tjänstgör Maria Boström-Lambrén (S). 

Ordföranden konstaterar att det finns 13 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 213 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lars-Olof Andersson (C) och Anders Magnhagen (S) utses att justera dagens protokoll 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-11-17, kl. 08:00. 

3. Föredragningslistan godkänns med ändringen att pkt 5 utgår. 

  

Ärendebeskrivning 
Lars-Olof Andersson (C) och Susanne Asserfors (S) står på tur att justera. Då Susanne 
Asserfors inte kan närvara vid dagens möte, ersätts hon av tjänstgörande ersättaren 
Anders Magnhagen (S) som justerande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/501 

§ 214 Informationsärende: Höörs kommuns 
krisberedskapsplanering 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar: 

Informationen om kommunens krisberedskapsplanering läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Det har uppmärsammats att det finns ett behov av att tydliggöra ansvar och roller i 
kommunens krisberedskap. Det föreslås att räddningschefen bjuds in till 
kommunstyrelsens sammanträde i november för att informera om kommunens 
krisberedskapsarbete och redovisa förslag till krisövningsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-24 att 
räddningschefen inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde 14 november 2016 för att 
informera om kommunens krisberedskapsplanering. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §317).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/551 

§ 215 Strategi för hantering av 
borgensåtagande för föreningen 
Emiliaskolan  

Fredrik Hanell (MP) och Kenneth Kallin (MP) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets hantering. Elin Hyltén-Cavallius (MP) ersätter Fredrik Hanell (MP). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Höörs kommun såsom borgensman godkänner att den ifrâgavarande uppsägningen av 
Föreningen Emiliaskolans båda lån i Stadshypotek med sammanlagd kapitalskuld om för 
närvarande SEK 39 084 830 kr återtas. Beslutet innebär att ifrågavarande lån löper vidare 
på de villkor som anges i befintligt skuldebrev jämte vid var tid gällande villkorsbilagor for 
respektive lån. 

2. Höörs kommun bekräftar att kommunen har tagit del av det underlag som kommunen 
bedömer erforderligt beträffande Föreningen Emiliaskolans ekonomi, 

3. Höörs kommun bekräftar att kommunen är införstådd med att kommunens 
borgensåtagande för ifrågavarande lån i Stadshypotek gäller oförändrat. 

4. Paragrafen direktjusteras. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommuns kommunfullmäktige har genom två beslut 2009 och 2010 gått i 
kommunal borgen för föreningen Emiliaskolan. Kommunen har ett avtal med Emiliaskolan 
om att fastigheten som Emiliaskolan bedriver sin verksamhet i ska utgöra säkerhet för 
borgensåtagandet. Banken har nu sagt upp lånen och krävt att Höörs kommun ska betala 
39 444 843 kr, förfallodagen var den 3 november 2016. För att få anstånd med 
betalningen har kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören skrivit till banken, 
se beslutsunderlag 1. Höörs kommun har fått muntligt besked om att betalningsanstånd 
getts till den 15 december 2016. 

Höörs kommun har haft möte med Emiliaskolans ledning som har förklarat den uppkomna 
situationen. Emiliaskolan arbetar aktivt med att effektivisera sin verksamhet samt att hitta 
en annan finansieringslösning. Den bank som befintligt lån tagits i har nu öppnat upp för 
möjligheten att återta uppsägningen av lånen. Banken vill att kommunstyrelsens 
ordförande och sedan kommunstyrelsen uppger att Emiliaskolans ekonomi har granskats 
och att kommunen anhåller om att banken återtar uppsägningen av lånet. 
Kommunstyrelsens ordförande kommer göra det den 8 november. Först efter 
kommunstyrelsens beslut kan banken ta ställning till kommunens begäran. 

Det är således oklart hur den uppkomna situationen kommer att  utveckla sig. Därför 
föreslås följande beslut som förberedelse för det kommande arbetet. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-11-14  9 (47) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Trots att det kan finnas goda förutsättningar för Emiliaskolan att fortsätta sin verksamhet 
måste kommunen vara beredd att infria sitt borgensåtagande. Det kan även bli aktuellt att 
lösa in fastigheten och då krävs ytterligare likvida medel varför kommunsfullmäktige 
föreslås att bevilja lån upp till 45 miljoner kronor. Den fastighet som utgör säkerhet för 
regressfordran enligt särskilt avtal är svårvärderad. Ett infriande av borgensåtagandet kan 
därför påverka kommunens resultat. 

  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Höörs kommun får ta upp lån med upp till 45 000 000 kr för att betala borgensåtagande 
för föreningen Emiliaskolan och för övrig hantering av regressfordran och den fastighet 
som utgör säkerhet för fordran. 

  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Höörs kommun har granskat Emiliaskolans ekonomi. 

2. Höörs kommun anhåller om att Handelsbanken återtar uppsägningen av Emiliaskolans 
aktuella lån. 

___________ 

Handelsbanken har 2016-11-14 inkommit med en bekräftelse att uppsägningen av lånen 
kan återtas om kommunen bekräftar att återtagandet godkänns, att gällande villkor består 
samt att kommunen tagit del av föreningens ekonomi. 

__________ 

Överläggning 
Maria Boström-Lambrén (S) uppmärksammar att sektorschefen för barn- och 
utbildningschefen löpande ska hållas uppdaterad i ärendet och vara med på de möten 
som hålls. Ordförande och vice ordförande i barn- och  utbildningschefen bör hållas 
underrättade löpande. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Höörs kommun såsom borgensman godkänner att den ifrâgavarande uppsägningen av 
Föreningen Emiliaskolans båda lån i Stadshypotek med sammanlagd kapitalskuld om f n 
SEK 39 084 830 kr återtas. Beslutet innebär att ifrågavarande lån löper vidare på de 
villkor som anges i befintligt skuldebrev jämte vid var tid gällande villkorsbilagor for 
respektive lån. 

2. Höörs kommun bekräftar att kommunen har tagit del av det underlag som kommunen 
bedömer erforderligt beträffande Föreningen Emiliaskolans ekonomi, 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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3. Höörs kommun bekräftar att kommunen är införstådd med att kommunens 
borgensåtagande för ifrågavarande lån i Stadshypotek gäller oforändrat. 

4. Punkten ska direktjusteras. 

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring om infriande av borgensåtagande.pdf 
2. KF 2009-04-29 § 38.pdf 
3. KF 2Avtal Holma sida 1.jpg 
4. Avtal Holma sida 1.jpg 
5. Avtal Holma sida 2.jpg 
6. Likviditetsplan Emiliaskolan.jpg 
7. MAPE56_20161114_0468_001.pdf (brev från Handelsbanken, tillagd 2016-11-14) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/486 

§ 216 Genomlysning och analys av 
kommunens styrsystem och 
verksamheter; anlitande av SKL:s 
analysgrupp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. SKLs analysgrupp ska anlitas för analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 
till en kostnad om 75 000 kronor. 

2. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens anslagsram. 

Ärendebeskrivning 
Genomlysning och analys av kommunens styrsystem och verksamheter. 

Årets budgetarbete visar på att kända demografiska förändringar och höga ambitioner att 
leverera samhällservice av hög kvalitet i enlighet med fastställda mål, resulterar i stora 
utmaningar vad avser att klara en ekonomi i balans. I denna situation föreslår jag att 
SKLs, (Sveriges Kommuner och Landsting), analysgrupp anlitas för att genomlysa och 
analysera kommunens ekonomi och ekonomistyrning. Analysen innehåller jämförelser 
med andra kommuner och tydliggör skillnader i vår resursförbrukning jämfört med 
liknande kommuner. Översynen innehåller också en analys av hur ekonomistyrningen 
fungerar och en framtidsanalys av kommunens ekonomi.   

  

Yrkanden 
Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP) och Anders Magnhagen (S) 
ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU § 333).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/441 

§ 217 Förfrågan om medfinansiering av 
konsekvensutredning gällande Rönne å 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Höörs kommun ska bidra med 30 000 kronor till medfinansiering av 
konsekvensutredning gällande Rönne å, och 

2. Medel tas ifrån kommunstyrelsens förfogandemedel, aktivitetsnummer 9003. Medel 
tillförs kommunstyrelsens driftsbudgetram och betalas därefter ut till Klippans kommun. 

Ärendebeskrivning 
Rönne å är Skånes näst största å och hyser höga biologiska värden. I ån strax söder om 
Klippan finns tre kraftverk (Stackarp, Forsmöllan och Klippan) som idag utgör ett 
vandringshinder för så gott som all vandrande fisk. Mot bakgrund av ovanstående har 
Klippans kommun inlett en dialog med Skånska Energi Rönne å Kraft AB med målsättning 
att nå en överenskommelse om inlösen av kraftverken för att öppna upp Rönne å för 
vandrande fisk och det rörliga friluftslivet. Eftersom en fritt forsande Rönne å medför en 
rad positiva effekter för alla kommuner längs med ån önskar Klippans kommun att 
kostnaderna för utredningen delas mellan berörda kommuner. Klippan och Ängelholms 
kommuner är redan engagerade i ärendet står för största delen av kostnaderna medan 
övriga kommuner föreslås bidra med 30 000 kr vardera. 

Ekonomichefens ställningstagande 

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

Medel finns kvar på ovanstående anslag motsvarande 335 000 kronor och 
ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran ur ett finansiellt 
perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. DOC160 906.pdf (Förfrågan om medfinansiering av konsekvensutredning gällande 
Rönne å) 
2. Remissvar - Medfinansiering Rönne å konsekvensutredning.docx 
  
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/509 

§ 218 Förslag på fördelning av tillfälligt stöd 
till kommuner med anledning av 
flyktingsituationen för år 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till fördelning av de 9 600 000 kronor i 
budgetförstärkning och märker dessa med projekt 1900. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till budgetförstärkning. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 föreslår regeringen 
att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med 
anledning av flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015, men avser även 
att 

täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Höörs kommun erhöll 10,4 miljoner 
kronor i december och resultatförde en trettondel på 2015 motsvarande 0,8 miljoner 
kronor. Kvar att fördela för år 2016 är 9,6 miljoner kronor i budgetförstärkning. 

  

Ställningstagande 

En arbetsgrupp bestående av integrationskoordinator Gull-Britt Person och 
chefsekonom/budgetsamordnare Linda Andersson med representanter av ekonomerna 
från berörda sektorer har, med utgångspunkt att endast extrakostnader som inte ersätts 
via andra bidrag ska ersättas via detta bidrag, arbetat fram ett förslag som presenterats 
för delar av kommunens ledningsgrupp. 

Ledningsgruppens representanter består av sektorschef Freddy Friberg för kultur- och 
fritidsnämnden, sektorschef Monica Dahl för socialnämnden, sektorschef Lisbeth 
Bonthron för barn- och utbildningsnämnden samt ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
Denna grupp har bearbetat underlaget och kommit fram till att ett förslag till fördelning av 
anslaget är att: 

Kommunstyrelsen erhåller 2 225 000 kronor, 

Socialnämnden erhåller 2 400 000 kronor, 

Barn- och utbildningsnämnden erhåller 4 275 000 kronor och 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden erhåller 700 000 kronor. 

Totalt att fördela är 9 600 000 kronor i budgetförstärkning till styrelse och nämnder. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (S), Fredrik Hanell (MP) och Anna Palm (M) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år 
2016.pdf (tjänsteskrivelse) 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 323).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/510 

§ 219 Förslag på fördelning av mer resurser i 
välfärden med anledning av 
flyktingsituationen för år 2017    

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till fördelning av de netto 9 600 000 
kronor i budgetförstärkning och märker dessa med projekt 1900. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till budgetförstärkning. 

Reservation mot beslutet 
Maria Boström-Lambrén (S) anmäler att hon avser att lämna en protokollsanteckning. Vid 
protokollsjustering har inte protokollsanteckningen inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Regeringen har i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting 
från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att 
fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i 
kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande 
och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent 
och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal 
asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. 

Höörs kommun erhåller enligt den senaste uppgiften per 2016-09-23 9,6 miljoner kronor 
för 2017. Detta belopp kan ändras då del av anslaget är invånarrelaterat från och med 
2017. Det datum som gäller för invånarantalet är 2016-11-01. 

Höörs kommun erhåller även olika bidrag inklusive schablonbidrag från Migrationsverket 
för nyanlända personer. Dessa ersättningar beräknas budgetmässigt till 3 250 000 kronor 
och finns beaktat i nedanstående förslag. 

Ställningstagande 

En arbetsgrupp bestående av integrationskoordinator Gull-Britt Person och 
chefsekonom/budgetsamordnare Linda Andersson med representanter av ekonomerna 
från berörda sektorer har, med utgångspunkt att endast extrakostnader som inte ersätts 
via andra bidrag ska ersättas via detta bidrag inklusive schablonersättningar, arbetat fram 
ett förslag som presenterats för delar av kommunens ledningsgrupp. 
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Ledningsgruppens representanter består av sektorschef Freddy Friberg för kultur- och 
fritidsnämnden, sektorschef Monica Dahl för socialnämnden, sektorschef Lisbeth 
Bonthron för barn- och utbildningsnämnden samt ekonomichef Lars-Johan Rosvall. 
Denna grupp har bearbetat underlaget och tagit hänsyn till de politiska synpunkter som 
framkom vid budgetberedningens storgruppsmöte den 3:e oktober 2016 och kommit fram 
till att ett förslag till fördelning av anslaget är att: 

Kommunstyrelsen erhåller netto 2 360 000 kronor, 

Socialnämnden erhåller netto 2 800 000 kronor, 

Barn- och utbildningsnämnden erhåller netto 3 740 000 kronor och 

Kultur- och fritidsnämnden erhåller netto 700 000 kronor. 

Totalt att fördela är netto 9 600 000 kronor i budgetförstärkning till styrelse och nämnder. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP), Anders Magnhagen (S) och Anna Palm (M) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Fördelning av mer resurser i välfärden inklusive schablonersättning med anledning av 
flyktingsituationen för år 2017.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 324).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/318 

§ 220 Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019 
Nämnder och styrelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2017 ska vara 20,93 skattekronor. 

2. Budget 2017, Verksamhetsplan 2018 - 2019 antas. 

3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader. 

4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning 
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader. 

5. Alla riktade medel finns budgeterade inom varje specifik nämnds antagna driftsramar. 

6. För 2017 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att årets resultat 
ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat ska 
uppgå till 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

7. Av ramanslaget överförs 1 032 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till tekniska 
nämnden avseende markskötsel i utemiljön. 

8. Av ramanslaget överförs 2 211 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och 
fritisnämnden avseende hyra av idrottshallar. 

9. Av ramanslaget överförs 500 000 kr från barn- och utbildningsnämnden och 500 000 kr 
från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende kommunövergripande 
rehabiliteringsfrågor. 

10. Miljö- och byggnadsnämndens beräkningsfaktor vid beräkning av taxa för 
bygglovsansökningar ökas från 0,8 till 1,0. 

11. PO-pålägget fastställs till 37,29 procent. 

12. Internräntan fastställs till 2,5 procent. 

Reservation mot beslutet 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet, bilaga § 220.  

Olle Krabbe (V) anmäler att han avser att lämna en protokollsanteckning, bilaga § 220. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2017 med verksamhetsplan 
för 2018-2019. Budgetberedningen har även föreslagit att den kommunala skattesatsen 
ska förbli oförändrad för 2017. Vid kommunstyrelsesammanträdet har Partnerskapet 
presenterat ett alternativt förslag på budgetramar. Partnerskapet föreslår att den 
kommunala skattesatsen ska höjas med 37 öre för 2017. 
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Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska 
skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.  

 

Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en 
period av tre år. 

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. 
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Yrkanden 
Anna Palm (M), Lars-Olof Andersson (C) och Christer Olsson (M) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsen bifaller Partnerskapets förslag till 
definitiva budgetramar för 2017-2019 samt förslag till ändrad skattesats. Maria Boström-
Lambrén (S) och Anders Magnhagen (S) ställer sig bakom Fredrik Hanells (MP) förslag till 
beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ett beslut från 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ett förslag från Partnerskapet genom Fredrik Hanell 
(MP). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
eller Fredrik Hanells (MP) förslag bifalls och finner att kommunstyrelsen bifallit 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

 JA = Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Nej = Bifall till Fredrik Hanells (MP) yrkande om bifall till Partnerskapets förslag. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 8 ledamöter röstar JA 
och 5 ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Följande ledamöter röstar NEJ: Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), 
Maria Truedsson (MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S). 

Beslutsunderlag 
Justerande Utdragsbestyrkande 
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1. Budgetberedningens förslag till ksau.pdf 
2. Diskussionsunderlag, prioriteringar utöver ram.pdf 
3. Treklo¨verns budget 2017 - Ho¨o¨rs kommun 2016-09-29.pdf (treklöverns 
finansieringsförslag). 
 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11, budgetberedning (2016-10-11 KSAU 
§295).doc 
5. Partnerskapets Förslag till definitiva Budgetramar för 2017 till 2019 till Ks 2016-11-
14.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2016/533 

§ 221 Tidplan för budgetarbetet 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tidplan för budgetarbetet 2018 fastställs med den ändringen att tidplanen ska 
kompletteras med kommunstyrelsens arbetsutskotts träffar mellan storgruppsmötena. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen delger förslag på tidplan för budgetarbetet 2018.  Blanketter som ska 
användas i arbetet med att redovisa följande, Exploateringar och Investeringar 
presenteras. 

  

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

Tidplan för budgetarbetet 2018 fastställs med den ändringen att tidplanen ska 
kompletteras med kommunstyrelsens arbetsutskotts träffar mellan storgruppsmötena. 

Anna Palm ställer sig bakom Lars-Olof Anderssons (C) förslag. 

  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ett tilläggs förslag från Lars-Olof Andersson (C). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om 
förslagen kan bifallas och finner att de bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022.docx 
2. BLANKETT Exploateringar KLAR.docx 
3. BLANKETT.2.1 investeringar KLAR.docx 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU § 338).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/519 

§ 222 Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Budgetskrivelsen fastställs. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelse budget blankett 1 redovisas. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelse budget blankett 1 rev 2016-10-25 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU § 334).doc 
 
_____ 
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Dnr KSF 2016/520 

§ 223 Beslutsattestanter och ersättare - 
Kommunstyrelsen 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt tabell i upprättad 
tjänsteskrivelse godkänns. 

Följande förtydligande görs: 

- Kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall har generell 
beslutsattesträtt inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, 

- Kommundirektör Michael Andersson utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande 
inom kommunstyrelsen verksamhetsområden via delegering, 

- Kommundirektör Michael Andersson ska alltid retroaktivt meddela kommunstyrelsens 
AU om ovan delegeringar och denna delegeranderätt ska tillföras delegeringsordningen. 

- Kommundirektör Michael Andersson och ekonomichef Lars-Johan Rosvall har generell 
beslutsattesträtt inom hela Höörs kommun. 

- Kommunstyrelsens ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för 
hela kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Se bifogad tabell som beskriver Ansvar, Beslutsattestant och ersättare. 

Beslutsunderlag 
1. KS Attestanter 2017 till KS sammanträde.docx 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU § 336).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/219 

§ 224 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 med flera 
verksamhetsområde N södra delen, 
samt för  del av Ekeröd 6:4  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. 
samt för Ekeröd 6:4 för samråd. 

2. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet. 

Ärendebeskrivning 
Samrådsförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, 
nytt planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022-02-02, bedömdes av samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson i skrivelse till 
Kommunstyrelsen i november 2014, som icke ändamålsenliga, vilket gör tomterna mindre 
attraktiva. Planen skulle enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka nu tagits fram av PQ Geoteknik & Miljö AB 2016-09-27. 
Vilken nu är utförd. 

Ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom verksamhetsområde Nord, södra 
delen föreslås. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i 
gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är 
aktuellt, föreslås omvandlas till verksamhetsmark. 

Beslutsunderlag 
1. Godkännande för samråddp för del av Verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
Ekeröd 6_4.docx 
2. UTKAST Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024.pdf 
3. UTKAST Plankarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024_2.pdf 
4. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf 
5. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc 
6. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf 
7. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180) 
8. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212) 
9. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf 
Carlsson, 2014-10-21 
10. UTKAST_Planbeskrivning_Sjunnerup 2_9  m fl_Verksomr N s och Ekerod 6_4_Ksau 
20161024_2.pdf 
11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301).doc 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2012/234 

§ 225 Förslag till byggnadsplan för del av 
fastigheten Bosjökloster 1:564 
(Ängsbyn) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget, daterat 2016-09-26, godkänns för samråd. 

2. Planavgift ska tas ut i samband med bygglov enligt Plan- och byggtaxa, antagen av 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att en omarbetning av detaljplanen ska påbörjas 
för att säkerställa vad som får göras i planområdet. En samrådshandling bestående av 
gällande detaljplan (plankarta och planbeskrivning) och en kompletterande 
planbeskrivning med de nya föreslagna bestämmelserna och en förtydligande 
plankartebild. 

Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga 
arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet 
medför att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och 
sammanhållen kulturmiljö skyddas. Det innebär att huvuddraget av det aktuella 
ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs med 
bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte 
området unika tidstypiska utseendet ändras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-26, § 271 att återremittera ärendet till 
planarkitekten och till miljö- och byggmyndigheten. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte föredrogs ärendet och anledningarna till 
förslaget klargjordes: 

- för att utreda vad som kan tillåtas för att byggnaderna ska kunna användas med de krav 
som ställs på ett modernt boende samtidigt som området får behålla sin unika karaktär 
som gör Ängsbyn så attraktivt som den är idag. 

- förslaget innebär inte att det sätts en museumstämpel på området. 

- inte ens nuvarande bebyggelse följer detaljplanen eftersom byggrätten överskreds redan 
när området byggdes vilket ger väldigt små tomter. 

- det ger en trygghet för fastighetsägarna att det klargörs vad som är tillåtet. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §271).doc 
2. Andring Angsbyn.pdf 
3. plankarta_A2_593x420.pdf 
4. o50.pdf 
5. besk dp ö50.pdf 
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §300).doc 
 
 
_____ 
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Dnr KSF 2016/459 

§ 226 Ansökan om planbesked, Eskil 8 o 9 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Positivt planbesked lämnas för ändring av detaljplanen så att tomtindelningen för 
kvarteret Eskil i Tjörnarp upphävs. 

2. Planändringen kan ske med standardförfarande. 

3. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. 

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

5. Planarbetet bedöms kunna avslutas under första halvåret 2017. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller fastigheterna Eskil 8 och 9 vid Korsarödsvägen i Tjörnarp. Fastigheterna 
brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 medan Eskil 8 används som 
trädgård. Fastighetsägaren bedömer att bostadens placering nära fastighetsgräns mot 
Eskil 8 gör det svårt att få plats med ett bostadshus på Eskil 8. Fastighetsägaren vill 
därför lägga samman fastigheterna och har inlett ett ärende hos lantmäteriet. 
Lantmätaren har meddelat att gällande tomtindelning hindrar sammanläggningen. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om planbesked, Eskil 8 o 9.pdf 
2. tjänsteskrivelse Eskil 161006.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 300).doc 
 
_____ 
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Dnr KSF 2001/238 

§ 227 Sätofta 20:1 och 20:2 detaljplanläggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Planuppdraget gäller i ett år efter detta beslut och upphör sedan om inte ett nytt 
plankostnadsavtal har tecknats. 

Ärendebeskrivning 
I november 2001 lämnade kommunstyrelsen planuppdrag för att utvidga Jägersbo 
camping, efter förfrågan av Jägersbo AB. Detaljplanen skulle omfatta nöjesrestaurang 
och camping. Ett planarbete inleddes men frågan om utökning löstes genom 
strandskyddsdispens. Planarbetet har inte resulterat i något färdigt planförslag och inget 
samråd har genomförts. 

Numera finns en rutin om att sätta en tidsgräns för hur länge planbeskedet ska gälla. Det 
sker i samband med beslut om nya planbesked, och är vanligtvis två år. Om inte 
plankostnadsavtal har tecknats inom den tiden så upphör planuppdraget. Det beslutade 
planuppdraget för Jägersbo har dock ingen sådan tidsgräns, och ligger alltså kvar till dess 
att kommunstyrelsen beslutar något annat. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 303).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/382 

§ 228 Gestaltningsprinciperna för del av 
Västra Stationsområdet  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

De framtagna gestaltningsprinciperna för del av Västra Stationsområdet godkänns som 
underlag för dialog med byggherrar och för kommande detaljplanehandlingar. 

 

Ärendebeskrivning 
För att det ska vara möjligt att hitta intressenter för det framtida bostadsområdet på 
fastigheten Räven 1 (Västra Stationsområdet) behöver det finnas ett underlag som 
kommunen kan visa för intressenter. Detta underlag behöver redovisa vilka intentioner 
som kommunen har för området och således ges intressenter en förståelse för hur Höörs 
kommun vill att området ska utvecklas och vilket koncept som kommunen önskar ha på 
den nya flerbostadshusbebyggelsen. 

Den 24 oktober 2016 hade kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) möte och under denna 
dag presenterades en informationspunkt gällande en koncepthandling för fastigheten 
Räven 1. Ksau godkände de principer som redovisades för dem på mötet och att 
handlingen skulle bearbetas för att kunna godkännas på nästa kommunstyrelsemöte i 
november. 

Dokumentet som presenterar områdets utveckling är ”Gestaltningsprinciper för del av 
Västra Stationsområdet, Höör” och dessa principer har tagits fram tillsammans med 
konsulterna FOJAB arkitekter och Forsens projektledning. Dessa gestaltningsprinciper 
redogör för bland annat utseendet på de framtida husen, att kommunen önskar framhäva 
den dominerande byggnadstekniken med bland annat fasader med tegel eller puts, höga 
socklar och sadeltak. I dokumentet framgår det även ett parkeringstal som endast ska 
gälla för det aktuella området och är således inte en norm för Höörs tätort. Detta 
gestaltnings-PM kommer sedan att ligga till grund för det kommande planarbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §325).doc 
2. Förslag till beslut_gestaltningsprinciper.pdf 
3. Höör _ PM Gestaltningsprinciper 2016-11-07 anpassad.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2016/279 

§ 229 Informationsärende: Sveriges bästa 
miljökommun 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I rankingen Sveriges bästa miljökommun 2016 hamnade Höörs kommun på 167:e plats 
bland Sveriges 290 kommuner med resultatet 12,8 poäng av maximala 37. 

Rankingen är ett resultat av en granskning som tidningen Aktuell Hållbarhet genomfört av 
miljöarbetet som bedrivs i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen sker dels genom en 
egen enkät dels genom uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL 
och Ekomatcentrum. 

2016 gjordes denna undersökning, som tidigare genomfördes av tidningen Miljöaktuellt, 
för åttonde gången. De frågeställningar och parametrar som ligger till grund för 
rankningen har succesivt bytts ut och skärpts. Frågor som över hälften av kommunerna 
kunde svara ja på i tidigare enkäter hade i år tagits bort och ersatts av tuffare kriterier 
med följden att det blev svårare att få poäng. 

Resultatet av rankingen kan användas på olika sätt. Oavsett om en anser det vara viktigt 
eller inte att hamna högt upp i resultatlistan i en ranking som denna, kan det finnas skäl 
att ta del av och analysera resultatet. Enkäten pekar på angelägna arbetsområden och 
kan fungera som en fingervisning om vad som kan vara relevant att arbeta vidare med. 

De fullständiga frågorna och svaren från Höörs kommun finns sammanställda i bilaga 
men kan även studeras på http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/hoor/ 

 

Beslutsunderlag 
1. Höörs kommuns placering i rankingen Sveriges miljöbästa kommun 2016.docx 
2. Bilaga Sammanställning av resultat Sveriges bästa miljökommun.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 304).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/449 

§ 230 Informationsärende: Reviderad 
bevarandeplan för Natura 2000 - 
området Bjäret (SE0430165) i Skåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun har beretts tillfälle att senast den 10 oktober 2016 yttra sig över förslag till 
reviderad bevarandeplan för natura 2000-området Bjäret. 

Höörs kommun har inga synpunkter på det nya förslaget men ser positivt på att området 
på sikt planeras bli naturreservat. 

Beslutsunderlag 
1. Bjaret_Bevarplan_Version_remiss.pdf 
2. Bjaret_Remissbrev.pdf 
3. Tjänsteskrivelse.docx 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 305).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/465 

§ 231 Information: Företagsklimatet i Höörs 
kommun 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen kommer att bjuda in till en kvällsträff med Svenskt Näringsliv 
tillsammans med Höörs företagare. 

2. Informationen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Svenskt Näringsliv genomför varje år en mätning av företagsklimatet i Sveriges alla 
kommuner. Enkäten har skickats till 200 företag i Höörs kommun och 91 har besvarat 
den. 

Utvecklingschef Peter Wollin har redogjort för undersökningen samt pekat på några 
förslag till förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. företagsklimat 2016.pdf 
3. företagsklimat 2016 sammanfattning.pdf 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §308).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/443 

§ 232 Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö 2016 
(revidering) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön antas. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och 
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering. 

Bakgrund 

Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndiganden för kommunerna att meddela lokala 
föreskrifter. Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Miljöbalken 
ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter 
för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har 
lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen. 

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som 
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet. 

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och 
skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 
värmepumpar. 

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid. 

Kommunicering av föreskriften 

Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden, Socialnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden samt Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna yttrande 
avseende revideringsförslaget. Yttrande har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och VA-GIS-nämnden. Av dessa hade enbart VA-GIS-nämnden något att 
erinra och deras yttrande har tillmötesgått gällande de förändringar de föreslagit. VA-GIS 
tycker att vid varje paragraf ska anges gällande paragraf i miljöbalken. Miljö- och 
byggmyndigheten anser inte att det är nödvändigt att vid varje paragraf i föreskriften 
hänvisa till gällande paragraf i miljöbalken. 
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Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §96).doc.15-0978-6, Dnr 
MBN 2016/46 
2. Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Lisa Törnqvist Revidering av Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun 2016-06-30.docx 
3. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 307).doc 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/321 

§ 233 Informationsärende: Kösituationen och 
placeringar inom förskoleverksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen lämnas över till kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen, 
som vid behandling av ämnet alltid ska tillse att informationen om kösituationen är aktuell. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-09-26 § 148: 

1. Uppdra till sektorsledningen att skyndsamt tillskapa temporära lokallösningar från 
januari månad 2017 för att möta den lagliga rätten till förskoleplatser, och 

2. Överlämna dagens information samt redovisad statistik till kommunstyrelsen för 
information. Barn- och utbildningschefen lämnar information om förskoleverksamhetens 
kösituation. Prognosen är att det 2016-12-31 ska finnas 969 barn mellan 1-5 år. I 
åldersgruppen 0-5 år finns det historiskt sett ett flyttöverskott på ca 40 barn (2,5-3 
avdelningar). I budgetförutsättningarna tas ingen hänsyn till detta flyttöverskott. Höör 
kommun har ett samverkansavtal med andra kommuner. Det kan således komma barn 
från andra kommuner och begära förskoleplats hos Höörs kommun. Det är ca 40 barn 
mellan 1-5 år som begär förskoleplats i Höörs kommun med stöd av samverkansavtalet. 
Cirka 20 barn som är mantalsskrivna i Höörs kommun och är mellan 1-5 år begär 
förskoleplats i annan kommun med stöd av samverkansavtalet. Vi har därför 1 029 st barn 
i åldersgruppen 1-5 år som kan vilja ha plats hos oss. Vi ”tömmer ut” förskolan en gång 
om året då 5 åringarna lämnar till skolan. Vi har dock barn som kommer till under hela 
året. De privata förskolorna tar in en gång om året. Det är således den kommunala 
verksamheten som får ha hela ”gummibandet”. I enskild verksamhet finns maj 2017 284 
st barn. Vi har behov av 702 platser. I maj 2016 fanns det 636 barn i kommunal 
verksamhet. Det behövs därför nya lokaler. Prognoserna ändrar sig hela tiden. För bara 
några månader sedan var prognosen lägre. 85 % av alla barn som står i kö nu är under 2 
år. Vi toppar idag alla barngrupper, men det finns ändå 14 barn vi inte kan bereda plats. 
Nu pekar siffrorna på att inflyttningen ökar ytterligare. Ytterligare platser kommer behövas 
i januari 2018, ca 4 paviljonger. 

Nybyggnation av förskolor tar lång tid då detaljplanen ofta överklagas vilket försenar 
processen med ungefär 1-1,5 år. Att bygga en förskola tar ca 1 år från den dag då man 
kan sätta spaden i marken. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson föreslår att ärendet ska lämnas över till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och budgetberedningen. 

Maria Boström-Lambrén (S) föreslår att det ska vara aktuell dagsfärsk information som 
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lämnas vid ärendets behandling. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ett förslag från Lars-Olof Andersson (C) samt ett tilläggsförslag från Maria Boström-
Lamrén (S). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag eller Lars-Olof Anderssons (C) bifalls samt om Maria Boström-Lambréns (S) 
tilläggsförslag bifalls. Ordföranden finner att Lars-Olof Anderssons (C) förslag och Maria 
Boström-Lambréns (S) tilläggsförslag bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 (2016-09-26 BUN §148).doc 
2. Förskolebarnsplaceringar tom 2016 september.pdf 
3. Köstatistik 2017.pdf 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §309).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/321 

§ 234 Paviljonger för förskoleverksamheten, 
placering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Björkgatan godkänns som ett tänktbart alternativ för placering av förskolemoduler. 

2. Övriga frågor hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 22 november. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15,§ 143 att beställa fler moduler till 
förskoleverksamheten. 

Det var dels en utökning av förskoleplatser om ca en och en halv avdelning i Tjörnarp 
som behövdes från och med hösten 2016 och dels fyra avdelningar i centrala delarna av 
Höör som behövs från 2017-01-01. Det konstaterades även att placering av paviljongerna 
bör ske i anslutning till befintliga förskolor och beaktas i förhållande till 
markförutsättningarna. 

Mark- och fastighetsstrategen har verkställt kommunstyrelsens beslut genom att beställa 
moduler av HFAB, närmare bestämt var modulerna ska stå samt ombesörjt allt annat som 
ingår i tjänstemannauppdraget (hur-fråga/verkställighetsfråga) såsom bygglovsfrågor, 
markberedning, vattenanslutningar, elanslutningar, avloppsanslutningar osv. Idag är 
normal leveranstid på moduler cirka 6 månader. Upphandling pågår och modulerna 
beräknas vara på plats till höstterminen 2017. Modulerna kommer att placeras på 
Tjörnarps skolas skolgård och på Björkgatan, Höör 53:1. 

Barn- och utbildningsnämnden har nu kommit med en framställan om att 
kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt mark- och fastighetsstrategen och sedan 
HFAB att utreda var modulerna ska stå. 

Dels vill barn- och utbildningsnämnden att fastighetsstrategen tar fram två alternativa 
förslag på placering av moduler för fyra förskoleavdelningar med tillhörande kök på 

- Kommunens fastighet, Maglasätevägen, Tigern 32 med tillhörande förslag på lösning för 
förskolans utemiljö, i förslaget ska beaktas att placeringen sker på sådant sätt att 
eventuella framtida byggnationer i närområdet möjliggörs 

- Kommunens fastighet, Björkgatan, Höör 53:1 med tillhörande förslag på lösning för 
förskolans utemiljö 

2. Ta fram förslag på placering av modul för 1,5 avdelning förskola i Tjörnarp med 
placering i anslutning till förskolan Tjörnebos utemiljö, på Tjörnarps skolas skolgård, med 
minsta möjliga inverkan på skolgårdsmiljön 

3. Att påbörja bygglovsprocess i enlighet med samtliga förslagna alternativ. 
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Då placeringsfrågan samt övriga verkställighetsfrågor redan är omhändertagna av 
förvaltningsorganisationen föreslås att barn- och utbildningsnämndens framställan avslås. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Björkgatan godkänns som ett tänktbart alternativ för placering av förskolemoduler. 

Christer Olsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

2. Övriga frågor hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 22 november. 

  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, ett 
förslag från Fredrik Hanell (MP) samt ett förslag från Christer Olsson (M). Ordföranden 
frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Fredrik Hanells 
(MP) förslag och/eller Christer Olssons (M) förslag bifalls och finner att Fredrik Hanells 
(MP) och Christer Olssons (M) förslag bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. BUN:s Beslut § 142 2016-09-26.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 310).doc 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-11-14  38 (47) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Dnr KSF 2016/458 

§ 235 IT-nämnd SKNO protokoll 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. IT-nämnd SKNO läggs ned per 2016-12-31 

2. Fortsatt IT-samarbete inom Skåne Nordost bedrivs inom ramen för samarbetsavtal 

3. Vidare möten hålls ”per capsulam” d.v.s. återstående möten sker genom utskick och 
besvarande av handlingar via post eller e-post. 

Ärendebeskrivning 
IT-nämnd Skåne Nordsost inrättades 1 juli 2006 med ansvar för uppbyggnad och drift av 
gemensam IT-infrastruktur och internetanslutning samt efter egen provning för andra IT-
system och applikationer som kommuner överför till den gemensamma nämnden. 
Hässleholm kommun var värdkommun och den gemensamma nämnden ingick i 
kommunens organisation. 

Hässleholms kommun har lämnat förslag på avveckling av IT-nämnden. 

IT-nämnd SKNO beslutade vid sammanträde 2016-06-16, § 11 följande: 

- att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att IT-nämnd SKNO läggs ned per 
2016-12-31 

- att fortsatt IT-samarbete inom Skåne Nordost bedrivs inom ramen för samarbetsavtal 

- att befintligt samarbetsavtal mellan Kristianstad kommun och Osby kommun används 
och kompletteras med hantering av upphandlingar samt förtydligas avseende ägande, 
drift och utveckling av gemensamma system. 

- att vidare möten hålls ”per capsulam” d.v.s. återstående möten sker genom utskick och 
besvarande av handlingar via post eller e-post. 

 

Anna Palm är utsedd som ledamot i IT- nämnden SKNO för Höörs kommun med Per- Olof 
Henriksson som ersättare. 

Beslutsunderlag 
1. It nämnd juni 2016.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §318).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/230 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

IT-kommuner i Skåne AB uppdras att tillsammans med en utvald sektor genomföra en 
riskanalys med tillhörande kontinuitetsplanering i form av en ”workshop”. Denna 
”workshop” kan sedan bilda mall för genomgång av resterande verksamheter och 
samtidigt kan de styrande dokumenten i form av SLA-avtal, systemägarroll 
och systemansvarsroll ses över. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 133 att uppdra åt kommunens IT-råd att 
analysera revisionens övergripande säkerhetsgranskning av kommunens IT-säkerhet och 
föreslå åtgärder och handlingsplan med anledning av granskningen. IT-rådet har nu 
genom IT-samordnaren lämnat en tjänsteskrivelse i ärendet. 

Förbättringar som PWC påvisar i granskningen är att dagens snabba tekniska utveckling 
kräver en process för att löpande analysera risker och hot mot kommunens övergripande 
verksamhet och då kräver det att vi blir mer proaktiva än reaktiva. 

IT kommuner i Skåne behöver därför tillsammans med förvaltningarna utföra riskanalyser 
och kontinuitetsplanering samt se över de styrande dokumenten som innehåller roller och 
ansvarsfördelningar mellan IT och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-05-23 (2016-05-23 KSAU § 167).doc 
2. Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens IT-säkerhet avseende externt och 
internt dataintrång.pdf 
3. Tjänsteskrivelse_Säkerhetsgranskning.docx 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 313).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/475 

§ 237 Synliggörande av Unikoms prislista för 
datorsystem och tjänster till nämnderna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen överlämnar följande information till barn- och utbildningsnämnden; IT-
kommuner i Skåne AB har uppmärksammats på kommunens behov av prisuppgifter och 
bolaget beräknar att ha sina prislistor klara vid årsskiftet 2016/2017. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-26 § 144 att 
hemställa till kommunstyrelsen om att det är angeläget att Unikoms prislista redovisas till 
nämnderna. 

Kansliet har haft kontakt med IT-kommuner i Skåne AB:s (Unikom) ekonom som uppgett 
att prislistan ännu inte är klar då bolaget är nybildat. Vid årsskiftet 2016/2017 ska alla 
prisuppgifter vara fastställda. 

Då det ännu inte finns fastställda prislistor föreslås att kommunstyrelsen överlämnar 
informationen till barn- och utbildningsnämnden. 

  

Beslutsunderlag 
1. Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 (2016-09-26 BUN §144).doc 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §314).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2015/408 

§ 238 Förslag till omorganisation av 
överförmyndarverksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Höörs kommun har för avsikt att inför nästa mandatperiod och i samarbete med Hörby 
kommun införa en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten 
och en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. Kanslichefen i Höörs kommun uppdras att fortsätta att utreda den nya organisationen 
och förbereda underlag för beslut i ärendet. 

3. Den översiktliga tidsplaneringen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Vad gör en överförmyndare? 

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna 
myndighet har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och 
gode mäns (ställföreträdares) förvaltning. En överförmyndarnämnd kan inte ha andra 
ansvarsområden än överförmyndarverksamhet, däremot kan två eller flera kommuner 
samarbeta i en gemensam överförmyndarnämnd. 

Varför ska överförmyndarverksamheten omorganiseras? 

Överförmyndarna i Höör och Hörby kommer att gå i pension i inledningen av nästa 
mandatperiod. 

Då nuvarande överförmyndare annonserat att de inte kan fortsätta sina uppdrag nästa 
mandatperiod måste en omorganisation ske. Det finns en politisk vilja att 
överförmyndarverksamheten ska skötas av kommunen och att Höör och Hörby kommuner 
ska sammarbeta för att möjliggöra ökad spetskompetens, minskad sårbarhet och ökad 
effektivitet. 

Vägval – vilka möjligheter finns? 

Som konstaterats ovan finns det en uttalad politisk vilja att överförmyndarverksamheten 
ska skötas av kommunerna och att kommunerna ska samarbeta. Det är vanligt att 
kommuner samarbetar om överförmyndarverksamheten. Det finns framförallt två typer av 
samarbeten, gemensam nämnd och gemensam förvaltningsorganisation. I det första 
fallet skapas en gemensam nämnd och en gemensam förvaltningsorganisation i det andra 
fallet har varje kommun en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd men en 
gemensam förvaltningsorganisation som sköter handläggningen. 

En omvärldsbevakning visar att bägge samarbetsformerna är vanliga. I Skåne är det 
vanligast med gemensam förvaltningsorganisation medan gemensam nämnd är vanligare 
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i norra Sverige. 

Förslag 

Det är en stor organisationsförändring som föreslås och både de kommunala 
förvaltningarna och de förtroendevalda bör ges tid att diskutera frågan. Det är därför 
lämpligt att inledningsvis ta ett inriktningsbeslut som visar åt vilket håll kommunen lutar i 
frågan. Därför föreslås kommunstyrelserna i Höör och Hörby besluta: 

Alternativ 1 

Höörs och Hörbys kommuner inriktar sig på att införa en gemensam överförmyndarnämnd 
och en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten med Höörs kommun som 
värdkommun för samarbetet. 

Alternativ 2 

Höörs och Hörbys kommuner inriktar sig på att införa en gemensam 
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten med Höörs kommun som 
värdkommun för samarbetet. 

Höör och Hörby kommuner har att ta ställning till hur överförmyndarverksamheten ska 
organiseras, dels på beslutande nivå (överförmyndare, överförmyndarnämnd, gemensam 
nämnd) och dels på förvaltningsnivå (en gemensam organisation eller en för varje 
kommun). Den nya organisationen ska ta över överförmyndarverksamheten årsskiftet 
2018/2019. 

  

Kommunstyrelserna föreslås även att uppdra åt kanslichefen i Höörs kommun att fortsätta 
att utreda frågan och att arbeta fram ett beslutsunderlag för beslut om 
överförmyndarverksamheten. 

Struktur för en gemensam förvaltning 

Med ett effektivt IT-stöd och samordning bedöms förvaltningsorganisationen inledningsvis 
behöva en person med jur. kand. och minst 2 års erfarenhet av 
överförmyndarverksamhet, en handläggare med minst 1 års erfarenhet av 
överförmyndarverksamhet samt en handläggare/assistent för tidsbegränsad anställning i 
ett år. Efter ett år får utvärdering ske, har antalet ärenden minskat så att det inte behövs 
två handläggare på heltid eller behöver organisationen förstärkas ytterligare? 
Organisationen föreslås sortera under kommunkansliet i Höörs kommun där 
organisationen kan erbjudas stöd av administrativ och allmänjuridisk art. 

Struktur för politiskt beslutsfattande 

Mot bakgrunden av att Höör och Hörbys kommuner är jämnstora, nära och har lång 
erfarenhet av samarbete bedöms att det finns goda förutsättningar för att välja alternativet 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Hur ofta en överförmyndarnämnd bör ha möten styrs delvis av delegeringsordningen. En 
omfattande delegering gör att endast vissa typer av ärenden ska prövas av nämnden och 
antalet möten kan då hållas nere men de förtroendevalda får då mindre insyn i 
verksamheten. För att säkra en större insyn i verksamheten föreslås inledningsvis 9 
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möten per år. 

Antal ledamöter i nämnden påverkar såväl inflytandet som kostnadsbilden. Nämnden 
föreslås bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare. 

Översiktlig planering 

2016 – inriktningsbeslut och fortsatt utredning av den nya överförmyndarorganisationen. 

2017 – utformande av nämndreglemente - beslut i respektive kommuns 
kommunfullmäktige om överförmyndarverksamheten. Även budget för 2018 – 
överlämnandekostnader ca 500 000 kr. 

2018 – första halvåret; rekrytering, organisering av kontor, datorer m.m. 

2018 – andra halvåret; minst tre månader innan verksamheten ska vara igång bör 
personalen vara på plats. Arbetsuppgifter: teambuilding, utbildning i w3d3, utbildning i IT-
stödet, övertagande av akter, kompetensöverföring, information till gode män, utbildning 
av förtroendevalda planeras, nämnsammanträden planeras, IT-stödet beredas, förslag till 
delegeringsordning skrivas, årsplanering och rutiner skapas. 

Yrkanden 
Lars-Olof Andersson (C), Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M), Anders Magnhagen (S), 
Helena Ohlson (SD) och Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelseinriktningsbeslut.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU § 315).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/455 

§ 239 Anmälningar till KS au 2016-10-24 och 
KS 2016-11-14 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

Anmälningarna läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
1. Höörs Fastighets AB - protokoll från styrelsemöte 2016-08-24, Dnr KSF 2016/36 

2. STYRGRUPPEN Pågatåg Nordost - mötesanteckningar från 2016-05-27, Dnr KSF 
2016/462 

3. MERAB Ägarsamråd - kallelse samt dagordning 2016-09-27, Dnr KSF 2016/51 

4. FINSAM - Protokoll styrelsemöte nr 4 2016-09-21, Dnr KSF 2016/52 

5. MittSkåne Turism - Information från, Dnr KSF 2016/471 

6. IT kommuner i Skåne AB - Protokoll från 2016-08-19, Dnr KSF 2016/452 

7. Kommunfullmäktige 2016-09-28, KF §111 - Anmälan av beslut gällande Riktlinje för hur 
vi utser Höörs  hedersmedborgare, Dnr KSF 2016/328 

8. Senaste nytt Sverigeförhandlingen Skåne - höghastighetsjärnvägen KSF 2016/455 

9. Pågatåg - styrgruppen - Mötesanteckningar från 2016-09-23, KSF 2016/462 

10. Stambanan.com - Nyhetsbrev No 5, KSF 2016/487 

11. Finsam MittSkåne - Delårsbokslut 2016, KSF 2016/52  

12. MERAB - anteckningar ägarmöte 2016-09-27, KSF 2016/51 

13. Samarbete mellan kommunstyrelsens arbetsutskott Höör-Hörby kommuner -
 Mötesanteckningar 2016-10-06, KSF 2016/497 

14. Länsstyrelsen - Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017 Skåne, KSF 
2016/499 

15. KS au - protokoll från 2016-10-11, KSF 2015/511 

16. KS au - protokoll från 2016-10-24, KSF 2015/549 

17. KS au - protokoll från 2016-10-25, KSF 2016/406 
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Överläggning 
Johan Svahnberg (M) framför följande synpunkter: 

1. HFAB styrelseprotokoll 2016-08-24 finns med två gånger. Protokollet borde bara finnas 
med en gång. 

2. Kurser som redan ägt rum borde inte beslutas av kommunstyrelsen utan anmälas till 
kommunstyrelsen i enlighet med delegeringsordningen. 

3. Punkten Rapporter från kurser/konferenser bör finnas med på kommunstyrelsens möte 
så att kommunstyrelsen får del av rapporterna på ett tydlig sätt, de bör inte läggas in 
under anmälningar. 

4. Ärenden som anmäls till kommunstyrelsen av kommunstyrelsens arbetsutskott bör 
anmälas som ett eget ärende och inte läggas in under ärendet anmälningar. 

Beslutsunderlag 
1. HFAB 160824.pdf 
2. Anteckningar från Styrgruppen Pågatåg Nordost.pdf 
3. Ägarsamråd MERAB 2016-09-27.doc 
4. Ägardirektiv MERAB, förslag.docx 
5. Bolagsordning MERAB, förslag.docx 
6. Konsortialavtal MERAB, förslag.docx 
7. Protokoll FINSAM styrelsemöte nr 4 2016-09-21.doc 
8. Information MittSkåne Turism.docx 
9. Lokaltidningen Mellanskåne 21 september.png 
10. Protokoll 2016-08-19.pdf 
11. Kommunfullmäktige 2016-09-28 (2016-09-28 KF §111).doc 
12. Riktlinje för hur vi utser Höörs hedersmedborgare.docx 
13. Senaste nytt Sverigeförhandlingen Skåne.pdf 
14. Mötesanteckningar från Pågatåg - styrgruppens möte 2016-09-23.pdf 
15. Stambanan.com - nyhetsbrev 5 2016.pdf 
16. Brev till ägarna om Delårsbokslut 2016!.docx 
17. Delårsbokslut för 2016..docx 
18. Ägarmöte 27 september 2016 anteckningar.pdf 
19. Anteckningar Höör Hörby 20161006.docx 
20. Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017 Skåne(5205306)_TMP.pdf 
21. KS au 2016-10-24, protokoll.doc 
22. KS au 2016-10-25, protokoll.doc 
23. KS au 2016-10-11, protokoll.doc 
24. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §322).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2015/524 

§ 240 Inbjudningar till Kurser och konferenser 
KS AU/KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Susanne Asserfors (S) ska delta i dag om Mänskliga rättigheter i praktiken, SKL, den 
14 februari 2017, heldag, anmälningsavgift 850 kr. 

2. Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C) ska delta i Aquacross - workshop om 
vattenförvaltning i Rönne Å, Stockholms Resilience Centre, Stockholm Universitet och 
Rönneåns Vattenråd, den 10 november i Höör, heldag, ingen anmälningsavgift. 

3. Kenneth Kallin (MP) ska delta i seminariet Transporter utan fossila bränslen - hur då?, 
Klimatsamverkan Skåne, den 22 november i Malmö, halvdag, ingen anmälningsavgift. 

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 som 
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. I 
beslutet redovisas vem som ska delta, vilken kurs/konferens det rör sig om, vem som 
arrangerar kursen/konferensen, när den äger rum, om det är heldag eller halvdag samt 
anmälningsavgiften. 

Beslutsunderlag 
1. Kurser och konferenser KS au 2016-10-24 samt KS 2016-11-14.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §321).doc 
_____ 
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