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Övriga Maria Boström-Lambrén (S), ej § 259 
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Olle Krabbe (V), §§ 241-258 
Johan Svahnberg (M) 
Arne Gustavsson (C) 
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Lars Andersson (SD) 
 
 
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli 
Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, KLK, 
Planerings- och utvecklingsenhet, § 247 
Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare, KLK, § 250 
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§ 241 Upprop 

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

För Anna Palm (M) tjänstgör Björn Andreasson (M) och för Susanne Asserfors (S) 
tjänstgör Anders Magnhagen (S). 

Ordföranden konstaterar att det finns 13 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 242 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Erik Mårtensson (KD) och Maria Truedsson (MP) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2016-12-08, kl. 09:00. 

3. Föredragningslistan godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 
 Anna Palm (M) och Maria Truedsson (MP) står på tur att justera. Då Anna Palm (M) är 
frånvarande föreslås Erik Mårtensson (KD). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/618 

§ 243 Förtjänstgåvor för förtroendevalda 
politiker 2016 

Beslut 
Ordförande delar ut förtjänstgåvor: 

Maria Truedsson (MP) mottar förtjänstgåva i brons och Christer Olsson (M) mottar 
förtjänstgåva i silver. 

Ordföranden tackar ledamöterna för sina insatser inom ramen för sina uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
Förtroendevalda i kommunen erhåller under pågående uppdrag efter 8 år förtjänstgåva i 
brons samt efter 16 år förtjänstgåva i silver. Susanne Asserfors (S) och Maria Truedsson 
(MP) har varit förtroendevalda i Höörs kommun i 8 år och Christer Olsson (M) i 16 år. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/384 

§ 244 Val av ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Björn Andreasson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Johan Svahnberg (M) utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Björn 
Andreasson (M) från och med den 1 januari 2017. 

Ärendebeskrivning 
Björn Andreasson (M) har 2016-10-18 meddelat att han avsäger sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott med sista tjänstgöringsdag 2016-12-31. 

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Johan Svahnberg (M) utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Björn 
Andreasson (M) från och med den 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Björn Andreasson (M) avsägelse av uppdrag som ers i KS AU.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/547 

§ 245 Begäran om att ha kvar uppdrag som 
förtroendevald efter flytt från kommunen  

På grund av jäv deltar Marianne Lundgren (L) inte i handläggningen i detta ärende. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Marianne Lundgren (L) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen under 
innevarande mandatperiod trots att hon inte längre är folkbokförd i kommunen från den 1 
februari 2017. 

Ärendebeskrivning 
Jonas Lundgren (ersättare i kommunfullmäktige för liberalerna) och Marianne Lundgren 
(ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna) flyttar den 1 februari 2017 utanför 
kommungränsen, till Ludvigsborg. Marianne Lundgren har hemställt att 
kommunfullmäktige ska bevilja att hon får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen innevarande mandatperiod. 

Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. 
Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar 
sina uppdrag under återstoden av mandattiden (4 kap. 8 § kommunallagen). 

Det finns inga rättsliga hinder för kommunfullmäktige att bevilja Marianne Lundgrens (L) 
begäran. Det finns ingen möjlighet för kommunfullmäktigeledamot att ha kvar sitt uppdrag 
om denne flyttar från kommunen. 

Beslutsunderlag 
Meddelande.txt.pdf 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §354).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/88 

§ 246 Spannmålskvarnen och Silon - rivning 
eller bevarande 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Magasinet ska bevaras. 

2. Silon ska rivas. 

3. Höörs kommun ska omedelbart ansöka om rivningslov och rivning ska ske så snart 
rivningslov har beviljats. 

Reservation mot beslutet 
Fredrik Hanell (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att 
Silon ska rivas. 

Christer Olsson (M) och Björn Andreasson (M) reserverar sig muntligt mot beslutet att 
föreslå kommunfullmäktige att Magasinet ska bevaras. 

Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen för Fysisk planering och Samhällsbyggnadssektor har under ett par års 
tid utrett huruvida Spannmålskvarnen (Magasinet) och Silon kan bevaras och ges en 
funktionell användning, integrerat med ny bostadsbebyggelse på Västra stationsområdet. 
Ett beslut om byggnaderna ska finnas kvar eller rivas är av största vikt för det kommande 
planarbetet och dialogen med exploatörer inom området.  

Det har genomförts en annonskampanj i syfte att identifiera entreprenörer och 
intressenter till att bedriva verksamhet i Magasinet och/eller Silon. Kampanjen har 
genomförts i form av vepor som hängt på Magasinets gavel, aktiviteter på facebook och 
en särskild hemsida med namnet framtidslage.se. 

Dessutom har en konsult granskat möjligheten att renovera och inreda Magasinet för 
saluhall/kontor/bostäder. Granskningen har gällt byggnadstekniska förutsättningar och en 
översiktlig bedömning av kostnader. Vad gäller Silon har en granskning av 
konstruktionens hållbarhet genomförts. 

Beredningen av ärendet har skett genom ledningsgruppen för Fysisk Planering. 
Tjänsteskrivelsen har upprättats av Rolf Carlsson. 

Beslutsmotivering 

Argument för bevarande  

Magasinet och Silon är rester av Höörs tidiga industriella historia. Argumenten för att 
bevara byggnaderna handlar om kulturhistoria, men också om att skapa en unik 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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stadsmiljö, sätta Höör på kartan och erbjuda spännande lokaler. Byggnadernas placering 
mitt i Västra Stationsområdet och vid ett tänkt framtida torg innebär också att de kan 
utgöra en naturlig avgränsning mellan tidiga och senare utbyggnadsetapper. Närmare 
resonemang om detta finns beskrivet i Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet, 
samrådshandling september 2014 (s 20 och 30). Byggnadernas kulturhistoriska värden är 
beskrivna i ”En länk till Höörs industriella kulturarv – Kulturhistorisk utredning av 
fastigheterna Räven 1 och Bävern 10”. 

Byggnadstekniska och ekonomiska aspekter  

Argumenten för att i stället riva byggnaderna och förbereda marken för ny bebyggelse är 
främst ekonomiska. Genomförda utredningar visar att det blir dyrare att renovera 
Magasinet och inreda det för nya verksamheter än att bygga nytt för motsvarande 
verksamheter. För Silon har inga motsvarande utredningar genomförts men tillfrågade 
exploatörer har uppfattningen att det inte finns ekonomi i att omvandla till exv. bostäder. 

 Slutsatserna av de utredningar som genomförts är att det inte går att bibehålla befintliga 
våningsplan i Magasinet med hänsyn till behovet av brandskydd, rumshöjd etc. Däremot 
är det tekniskt möjligt att behålla stommen, komplettera med nya bjälklag etc och inreda 
två våningsplan för saluhall, café, kontor eller liknande: 

• ett markplan med befintliga tegelvalv. Ny betonggrund i marknivå (lägre än befintligt 
trägolv). Entré mot nytt torg. 

• en våning med entré via ramp mot Bangårdsgatan. Nytt golvbjälklag, men ungefär i nivå 
med befintligt. 

• tillgänglighet till respektive våningsplan vid de två entréerna, däremot ingen hiss som 
säkerställer tillgänglighet för funktionshindrade invändigt mellan våningarna 

• Prisuppgift för renovering, ombyggnad och inredning 20,5 mkr, vilket ger ett ungefärligt 
kvadratmeterpris på 50 tkr. 

Om Magasinet i stället ersätts med en helt ny byggnad som motsvarar Magasinets mått 
och byggnadsyta i fyra våningsplan skulle kostnaden kunna landa kring 32 mkr. Då ingår 
inredning för handel, kontor och café i de två lägre våningarna och bostäder på de två 
övre. Det ger ett ungefärligt kvadratmeterpris på 42 tkr. 

Att riva Magasinet och Silon samt återställa marken efter rivning bedöms kosta ca 1,5 
mkr. 

Att låta byggnaderna bara stå kvar utan beslut blir dels ett hinder för fortsatt utveckling av 
området och dels så innebär dagens minimala underhåll bestående främst av reparationer 
efter vandalisering och klotter en kostnad på 0,5 mkr. 

Fojab Arkitekter har skissat på hur Magasinet kan byggas om och kompletteras med en 
ny byggnad och hur dessa tillsammans skulle kunna utgöra ett nytt och modernt bibliotek. 
Uppskattad kostnad för att renovera Magasinet, komplettera med ny byggnad samt riva 
Silon ligger på ca 80 mkr. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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 Utredningar 

Tillståndsbedömning av spannmålssilo i Höör – CBI Betonginstitutet 2015-12-02 

Utredning om omvandlings av Magsinet till två våningsplan – COWI 2015-05-12 

Utredning statusbesiktning/nybyggnation – COWI 2014-10-17 

Volymskiss Bibliotek i Magasinet och komplementbyggnad – Fojab arkitekter 2016-05-17 

 Resultat av annonskampanjen  

Ett stort antal förslag kom in i samband med annonskampanjen. De flesta förslagen kom 
från medborgare som föreslog fik, saluhall, gym etc. Även förslagen från näringsidkare 
rörde ungefär samma inriktningar. 

Slutligen har tre olika personer visat intresse för att med hjälp av egna finansiärer ta hand 
om byggnaderna och utveckla dem med nytt innehåll. När det gäller Magasinet har det då 
rört sig om samma typ användningar som kommunen har utrett och när det gäller Silon 
har det gällt inredning av smålägenheter. Tyvärr har dessa initiativ inte lett till någon 
genomförbar affär. 

 Utifrån detta gör Ledningsgruppen för fysisk planering bedömningen att kostnaden för att 
ta sig an byggnaderna för en extern finansiär är alltför hög i förhållande till den avkastning 
investeringen ger. 

 Koppling till planering för Västra Stationsområdet  

En av de bärande idéerna i utvecklingsplanen för Västra Stationsområdet är att marken 
framför Magasinet är lämplig för ett mindre torg, som också fungerar som passage för 
gångtrafikanter och cyklister. Förslaget bygger på att marken allra närmast gång- och 
cykeltunneln har störst potential att fungera som mötesplats för människor. För att skapa 
en attraktiv miljö och undvika att området känns ödsligt i de tidiga etapperna är det 
nödvändigt att tidigt kunna etablera någon form av utåtriktad verksamhet vid det nya 
torget – helst på båda sidor. Platsen för Magasinet är en lämplig tomt för 
serviceverksamhet, oavsett det sker i befintlig byggnad eller i en helt ny byggnad. Med 
tanke på den framskjutna placeringen vid ett nytt torg och just vid stationen är det dock 
viktigt att säkerställa att den byggnad som ska finnas här har höga visuella och 
rumsbildande kvaliteter. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
både Magasinet och Silon ska bevaras. 

Christer Olsson (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
både Magasinet och Silon ska rivas. Jörgen Ekman (L) och Lars-Olof Andersson (C) 
ställer sig bakom Christer Olssons (M) förslag. 

Björn Andreasson (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Höörs kommun omedelbart ska ansöka om rivningslov och att rivning ska ske så snart 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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rivningslov har beviljats. Jörgen Ekman (L) ställer sig bakom Björn Andreassons (M) 
förslag. 

Anders Magnhagen (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Magasinet ska bevaras och att Silon ska rivas. Annagreta Reinholdz (S) ställer sig 
bakom Anders Magnhagens (S) förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns förslag att kommunfullmäktige ska föreslås besluta 
att Magasinet ska bevaras och att Magasinet ska rivas. Det finns även ett förslag om att 
kommunfullmäktige ska föreslås besluta att Silon ska bevaras och ett förslag att Silon ska 
rivas. Ordföranden konstaterar även att det finns ett tilläggsförslag från Björn Andreasson 
(M) om att kommunfullmäktige ska föreslås besluta att Höörs kommun omedelbart ska 
ansöka om rivningslov och att rivning ska ske så snart rivningslov har beviljats. 

Kommunstyrelsen godkänner att frågan om Magasinets och Silons bevarande respektive 
rivning ska avgöras genom handuppräckning. 

Ordföranden ställer förslagen om att Magasinet ska bevaras och om att Magasinet ska 
rivas mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Magasinet ska bevaras med 6 röster mot 5. 2 ledamöter avstår från att rösta. 

Ordföranden ställer förslagen om att Silon ska bevaras och om att Silon ska rivas mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Silon ska rivas med 10 röster mot 2. 1 ledamot avstår från att rösta. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Björn Andreassons (M) förslag bifalls och finner 
att så sker. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §280).doc 
2. Magasinet och Silon tjänsteskrivelse.docx 
3. Samlade dokument i ärende bevara eller riva Kvarn och Silo -KSF 2014_88.pdf 
4. Samlat dokument_Motion ang Ga Kvarnen och Silon på Västra stationsomr KSF 
2016_64_.pdf 
5. Planprogram för Västra Stationsområdet KSF 2016_382.pdf 
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §341).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/474 

§ 247 Planuppdrag för Tigern 32 med flera 
(förskola/nya bostäder/vårdinrättning) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planuppdrag lämnas för att möjliggöra ny förskola/nya bostäder/vårdinrättning på 
främst pendlarparkeringen på fastigheten Tigern 32 med flera 

2. Förhandling om markåtkomst ska inledas med Stiftelsen Lunds stiftsgård (Åkersberg). 

3. Planarbetet ska ske med utökat förfarande. 

4. Planarbetet för förskolan bekostas genom exploateringskontot. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av nya förskolelokaler i Höörs tätort har varit känt under flera år och har bland 
annat beskrivits i Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprogram för förskolan 
(2012). Senast har BUN uttryckt behoven genom beslut 20 juni 2016 att skriva till 
kommunstyrelsen om behovet av planlagd tomtmark i centrala Höör. 

Beslutsmotivering 
Vid samrådet om utvecklingsplan för Västra stationsområdet (2014) presenterades en idé 
om att möjliggöra en stationsnära förskola med 6 avdelningar i anslutning till 
pendlarparkeringen vid stiftsgården Åkersberg. Läget på gångavstånd från stationen 
bedömdes förenkla vardagen för pendlande småbarnsföräldrar och bidra till kommunens 
attraktionskraft. 

 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att beslutspunkt 1 ändras så att 
Planuppdrag lämnas för att möjliggöra ny förskola/nya bostäder/vårdinrättning. 

Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg (SD), Fredrik Hanell (MP), Björn Andreasson 
(M), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD) och Anders Magnhagen (S) ställer sig 
bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med av Christer Olsson (M) föreslagen 
ändring. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ett tilläggsförslag från Christer Olsson (M). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om 
förslagen bifalls och finner att så sker. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. tjänsteskrivelse planuppdrag förskola Tigern 161027.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §342).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2012/352 

§ 248 Information: Synpunkter på ändring av 
giltighetstid för detaljplan rörande 
fastigheten xxx 

 

Uppgifter i ärendet publiceras ej med hänvisning till PUL 
och sekretess. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till xxx begärde 2012-11-28 upprättande/ändring av detaljplan från 
2007-05-07. 2013-10-17 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Plan- och Gis-enheten 
att påbörja en planläggning av fastigheten Bosjökloster 1:33 med målsättningen att 
planarbetet ska vara slutfört 2016. 

Efter beslutet har intresset för att påbörja en detaljplan varit lågt från fastighetsägaren och 
de har inväntat beslut gällande den angränsande fastigheten som sökt bygglov för två 
större byggnader. 

Under våren 2016 har fastighetsägare till xxx kontaktat kommunarkitekt-
/samhällsplaneraren Karin Kallioniemi och meddelat henne att det inte längre finns 
intresse av att detaljplanelägga fastigheten. 

Detaljplaneuppdraget finns fortfarande kvar för fastigheten, men eftersom 
fastighetsägaren meddelat att de inte längre vill planlägga området vill Höörs kommun nu 
avsluta ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-10 att detaljplaneuppdraget skulle få en giltighetstid 
på 1 år från kommunstyrelsens beslut. 

Fastighetsägaren har inkommit med hemställan att kommunstyrelsens beslut ska 
omprövas/ändras. 

Kommunkansli har varit i kontakt med fastighetsägaren för att få klarhet i om de vill 
laglighetspröva beslutet enligt kommunallagen. Fastighetsägaren har meddelat att de inte 
önskar överklaga beslut enligt kommunallagen. 

Kommunstyrelsens beslut om att tidsbegränsa planuppdraget går inte att överklaga enligt 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
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plan- och bygglagen då ett planuppdrag inte är bindande. Ett planuppdrag är ett politiskt 
ställningstagande och rör hur länge kommunen är politiskt bunden att hålla liv i 
planuppdraget. 

Beslutsunderlag 
Svarsbrev till xxx (PUL) 
Tjänsteskrivelse.doc 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 
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Dnr KSF 2016/545 

§ 249 Ansökan om medel ur 
investeringsreserven för att fullfölja 
påbörjat fönsterbyte på Skogsgläntans 
äldreboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Begäran av medel om 325 000 kronor för 2017 godkänns och anslås ur KS 
investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv. 

2. Socialnämnden bär sina kapitalkostnader för denna investering för år 2017. 

3. Socialnämnden tar upp resterande äskanden i kommunens ordinarie budgetprocess för 
2018. 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden begär ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen investeringsreserv på totalt 
975 000 kronor under 2017 till 2019 för att fullfölja fönsterbyte på Skogsgläntan enligt § 
182 socialnämndens sammanträde 2016-10-20. Det motsvarar 325 000 kr per år under 
tre år. 

Ekonomichefens ställningstagande: 

Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2017 i projektnummer 9001 beslutat att 
avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska 
medel och själva få bära kapitalkostnaderna. 

Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran för år 2017. Resterande 
belopp bör hanteras i budgetprocessen för 2018. 

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

Beslutsunderlag 
1.SN § 182 2016 medel fönster.pdf 
2. Utdrag.doc (Kommunstyrelsen 2015-02-09 (2015-02-09  KS §46) 
3. Remissvar Tilläggsäskande investeringsbudget SOC fönsterbyte Skogsgläntan.docx 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §349).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/440 

§ 250 Informationsärende: Insatser för att 
utveckla årsredovisningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Den 25 oktober hade kommunstyrelsens arbetsutskott en workshop om hur 
årsredovisningen kan utvecklas. 

Kommunledningskontoret fick i uppdrag att gå ut med en enkät och ta fram ett förslag på 
utveckling. 

Verksamhetsutvecklaren meddelar att vi håller nu på att sammanställa resultatet och ta 
fram förslag. 

Ovanstående leder till framtagandet av ”Årsredovisning 2016”. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/586 

§ 251 Bokslutsanvisningar för bokföringsår 
2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2016 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskansliets ekonomikontor har upprättat förslag till bokslutsanvisningar för 
bokföringsår 2016 med bilagor. 

Beslutsunderlag 
1. Bokslutsanvisningar 2016.docx 
2. Bilaga1_Verksamhetsberättelse2016.docx 
3. Bilaga2_Resultatanalys2016.docx 
4. Bilaga3_1_Investeringsredovisning2016.docx 
5. Bilaga4_1_xploateringsredovisning2016.docx 
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-22 (2016-11-22 KSAU §368).doc 
 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/533 

§ 252 Information: Tidplan för budget 2018 -
VEP 2019-2011 reviderad 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

Informationen läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 är kompletterad i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. Tidplanen anmäls till kommunstyrelsen. (efter KS au 2016-11-
21) 

  

Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit ytterligare ett storgruppsmöte i januari 
månad. Kompletterad tidsplan beräknas komma upp till kommunstyrelsen vid nästa möte. 

Beslutsunderlag 
1. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 -  med budgetberedningens tider 
färgmarkerade.docx 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/522 

§ 253 Ekonomisk månadsuppföljning 2016, 
oktober 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Prognosrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Budgetsamordnaren redogör för oktober månads uppföljning 2016. 

  

  

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsuppföljning OKT 2016.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §363).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/569 

§ 254 Investeringar för kommunstyrelsen, 
åren 2018--2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppdaterat förslag till ”Investeringar för kommunstyrelsen, åren 2018--2022” godkänns 
med följande ändringar: 

- ”Investeringar för kommunstyrelsen, åren 2018-2022” ändras så att det framgår vilket 
ansvarsområde respektive investering tillhör. 

- ”Investeringar för kommunstyrelsen, åren 2018-2022” ändras så att ordet fordonsgas 
byts ut till biogas på sidan 4 i Blankett 2.1. 

Ärendebeskrivning 
Budgetsamordnaren redogjorde för kommunstyrelsens investeringar åren 2018-2022 vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21. 

Punkten laddningsstyrning elbilar har ändrat namn till omställning fossilfritt, 
beskrivningen har uppdaterats så att även gas nämns som alternativ. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att ”Investeringar för 
kommunstyrelsen, åren 2018-2022” ändras så att det framgår vilket ansvarsområde 
respektive investering tillhör. 

Jörgen Ekman (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att ”Investeringar för 
kommunstyrelsen, åren 2018-2022” ändras så att ordet fordonsgas ändras till biogas 
på sidan 4 i Blankett 2.1 . 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ett tilläggsförslag från Stefan Liljenberg (SD) och ett ändringsförslag från 
Jörgen Ekman (L). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalls och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
1. KS BLANKETT.2.1 investeringar 2018-2022 ny.pdf 
2. KS investeringar 2018-2022 till KS.pdf 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2014/354 

§ 255 Ramjustering i budget för 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. 200 000 kr överförs från VA/GIS skattefinansierade verksamhetsbudget till 
kommunstyrelsens budget. 

2. Motsvarande summa ska överföras även i budget för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2016-01-01 överfördes en heltidstjänst som planarkitekt från Plan- och GIS 
till Planerings- och utvecklingsenheten. Motivet var att stärka arbetet med de 
övergripande strategiska planeringsfrågorna samtidigt som behovet av att arbeta med att 
ta fram nya detaljplaner hade minskat något. 

Den finansieringsmodell som diskuterades var att 200 000 kronor anslogs från planerings- 
och utvecklingsenheten med hänvisning till minskat behov av externa tjänster. 
Resterande del skulle finansieras från Plan- och GIS verksamhet. Någon justering har 
emellertid inte gjorts än.  

Beslutsunderlag 
1. Ramjustering VAGIS skatt till KS planarkitekt.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §348).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2015/459 

§ 256 Inträdesavgift för Höörs Bad och 
Sportcentrum 2016/2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Inträdesavgifter för Höörs Bad och Sportcentrum för 2016/2017 fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Inträdesavgifter för Höörs Bad och Sportcentrum för 2016/2017 ändras så att det av 
dokumentet framgår definitioner av begreppen senior, barn, ungdom och student. 

 

Ärendebeskrivning 
Beslut om inträdesavgifter togs av kommunfullmäktige 2015-01-28 . Samma 
inträdesavgifter har gällt för 2016.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslag till inträdesavgifter avseende 2017 2016-
10-18, § 179. 

I bifogad fil ”Kategori och priser 2 rev efter beslut 2016-10-18.pdf” förklaras kategorier och 
priser. 

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP), Björn Andersson (M) och Annagreta Reinholdz (S) ställer sig bakom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Lars-Olof Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att inträdesavgifter för Höörs 
Bad och Sportcentrum för 2016/2017 ändras så att det av dokumentet framgår 
definitionerna av begreppen senior, barn, ungdom och student. 

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

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalls och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18 (2016-10-18 KFN §179).doc 
2. Kategori och priser 2 rev efter beslut 2016-10-18 Ref KSAu ver. 2.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §347).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/562 

§ 257 Samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och polisen - ”Trygga Höör” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Samverkansöverenskommelsen 2016-2019 mellan kommunen och polisen godtas och 
ska undertecknas. 

2. Medborgarlöften för 2017 antas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarlöften för 2017 ändras så att i bilaga 1 ordet Söderslätt ändras till 
Söderbygden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen och polisen har ett välfungerande samarbete inom flera områden och har haft 
samverkansöverenskommelser tidigare. Samverkansöverenskommelser är ett sätt att 
tydliggöra roller och ansvar samt ta ett större helhetsgrepp i arbetet. 

Genom samverkansöverenskommelse Trygga Höör tar polisen och Höörs kommun ett 
gemensamt ansvar för det brotts- och trygghetsförebyggande arbetet i kommunen. Vi ska 
i detta arbete sträva åt samma håll, skapa en gemensam bild av arbetet och använda 
samma begrepp. Vårt samarbete ska integreras och förankras i den ordinarie 
verksamheten. Samverkansöverenskommelsen ska vara känd inom polisen, i 
kommunens förvaltningar och av förtroendevalda. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att Medborgarlöften för 2017 
ändras så att i bilaga 1 ordet Söderslätt ändras till Söderbygden. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ett ändringsförslag från Stefan Liljenberg (SD). 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalls och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Samverkansavtal Höör 2016-2019.docx 
3. Medborgarlöften Höör 2017.docx 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §358).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/489 

§ 258 Renhållningstaxa 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Renhållningstaxan för 2017 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Merab har inkommit med information om att renhållningstaxan för 2017 är oförändrad. Se 
renhållningstaxa MERAB för 2017. 

 

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

Beslutsunderlag 
1. Renhållningstaxa MERAB 2017.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §351).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/184 

§ 259 Revidering av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda 2016 

Björn Andreasson (M) och Maria Boström-Lambrén (S) deltar inte i ärendets beredning på 
grund av jäv. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Arvodesreglemente för 2016-2018 återremitteras för justeringar enligt dagens 
diskussioner och för komplettering av beslutsunderlaget med nu gällande reglemente, 
beslut där nu gällande reglemente fastställs samt dokument där det framgår vilken text i 
nu gällande reglemente som stryks (markeras med överstrykning av text) respektive 
ändras (ny text markeras med gul överstrykning). 

2. Arvodesreglemente för 2019 och framledes återremitteras till förvaltningen. 
Handläggningen ska vara vilande tills dess SKL:s analysgrupp gjort en genomlysning av 
kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap. 
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas 
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den 
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull 
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en 
obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst 
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om 
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL). 

Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig 
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner. 

En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets 
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun. 

I det förslag som arbetats fram för nästa mandatperiod finns i korthet följande 
ersättningar: 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (obligatorisk); ges med faktiskt förlorat belopp, 
alternativt finns det ett schablonbelopp. Ersättningen ska ses som en slags 
kostnadsersättning och inte blandas ihop med timersättning. 

Timersättning (frivillig); den ersättning som den förtroendevalda får för sitt uppdrag per 
timme. Denna ersättning utgår även om den förtroendevalde får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. För de som har mer tidskrävande uppdrag utgår istället månadsarvode. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Inläsningsarvode (frivillig); en mindre ersättning för inläsningstid som en ledamot eller 
ersättare kan få då de deltagit i ett nämndssammanträde, 
kommunstyrelsesammanträde eller kommunfullmäktigesammanträde som de blivit kallade 
till. Den som har månadsarvode får inte inläsningsarvode för samma uppdrag. 

Månadsarvode (frivillig); utgår bland annat till ordföranden och vice ordföranden i 
nämnderna och kommunfullmäktige samt till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ersättningen utgår i ett fast belopp för allt arbete i uppdraget vilket är helt nytt förslag i 
detta reglemente. Månadsersättningen kan inte kombineras med timarvode för samma 
uppdrag. Den förtroendevalde har fortfarande rätt att få ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Skapar förutsägbarhet och förenklar administrationen både för kommunen 
och för de förtroendevalda. 

Ersättning för kostnader; resekostnader (frivillig), ersättning för tillsyn av barn 
(obligatorisk) eller sjuk anhörig (frivillig) och ersättning till funktionshindrade (obligatorisk). 

Sammanfattningsvis kan en förtroendevald få ersättning för förlorad arbetsförtjänst + 
timersättning och inläsningsarvode eller månadsarvode + kostnadsersättning. 

Nya rutiner för utbetalning av arvode 

I samband med att de nya arvodesbestämmelserna träder i kraft ändras även rutinerna för 
arvodeshanteringen. Syftet är förbättrad intern kontroll och effektivare administration. 
Revisorerna, personalavdelningen, kansliet och arvodesberedningen har alla haft 
synpunkter på hanteringen av arvodena. Den nya rutinen möter de krav som framställts 
så långt det går. Kansliet arbetar även på att hitta former för elektronisk rapportering. 

Följande rutiner gäller från och med den 1 december 2016: 

Förlorad arbetsförtjänst: En särskild blankett är utformad för begäran om förlorad 
arbetsförtjänst. Den skrivs  under av den förtroendevalde och ges till nämndsekreteraren 
som kontrollerar att blanketten är ifylld och läslig. Blanketten lämnas sedan direkt till 
personalkontoret. Internkontrollen består i att personalkontoret kommer att göra stickprov 
2 ggr per år. Personalkontoret kommer då välja ut hälften av de förtroendevalda som 
begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sedan ringa arbetsgivaren och fråga om 
tjänstledighet begärts de timmar som angivits på de utvalda blanketterna samt att det 
faktiskt förlorats arbetsförtjänst. Det är viktigt att rätt timmar anges, dvs. de timmar som 
den förtroendevalde skulle arbetat men inte kunde, dvs. inte de timmar mötet pågått. 
Blanketterna är utformade för att stödja de förtroendevalda. Rutinen gör att de 
förtroendevalda kan lämna in sin begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst direkt 
på mötet (på särskild blankett) och få utbetalning samtidigt som timarvodet utgår. Det 
minimerar förskjutningen även om den fortfarande inte är obetydlig. Rutinen gör även att 
det genomförs en tillräcklig kontroll. Personalkontoret får ökad arbetsbelastning men bara 
under två korta perioder per år. 

Månadsersättning: utbetalas automatiskt. 

Timersättning, inläsningsarvode och reseersättning: särskild blankett tillhandahålls på 
sammanträdena. Varje ledamot signerar för de uppgifter de lämnar. Nämndsekreteraren 
signerar för att intyga att rätt mötestider angetts samt att blanketten är ifylld och läsbar. 

Förrättningar: särskild blankett finns. Signeras av ordföranden i nämnden för att intyga 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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att uppdraget skett efter beslut av ordföranden eller nämnden samt av 
nämndsekreteraren för att intyga att blanketten är ifylld och läsbar. 

Övriga kostnadsersättningar: inte så ofta förekommande. Skriftlig rutin saknas. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att istället föreslå att de nya reglerna ska 
träda i kraft den 1 januari 2019 då den nya mandatperioden börjar för att alla 
förtroendevalda ska kunna förutse sina ersättningar för de uppdrag de åtagit sig. 
Förvaltningen har därför omarbetat reglementet så att det finns ett reglemente för 
perioden fram till nästa mandatperiod där nuvarande ersättningsnivåer kvarstår men de 
oklarheter som funnits i det tidigare reglementet klargörs och ett reglemente som ska 
börja gälla nästa mandatperiod. De nya rutinerna ska ändå börja gälla när de nya 
reglerna antagits av kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Johan Svahnberg (M) anser att arvodesreglementet 2016-2018 borde ändras så att: 

5 § kompletteras med arvode för HFAB:s ordförande, medkommunalrådet och 
socialnämndens arbetsutskotts fjärde ledamot. 

Anders Magnhagen (S) anser att arvodesreglementet 2016-2018 borde ändras så att: 

§ 4 ”rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsförtjänst” ändras till ”rätt till ersättning för 
faktiskt förlorad arbetsförtjänst”. 

Christer Olsson (M) anser att arvodesreglementet 2016-2018 borde ändras så att: 

§ 7  ”ett fast arvode om 319 kr för 2017” ändras till ”ett fast arvode om 319 kr per 
sammanträde för 2017”. 

  

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera Arvodes-
reglemente för 2016-2018 för justeringar enligt dagens diskussioner och för komplettering 
av beslutsunderlaget med nu gällande reglemente, beslut där nu gällande reglemente 
fastställs samt dokument där det framgår vilken text i nu gällande reglemente som stryks 
(markeras med överstrykning av text) respektive ändras (ny text markeras med gul 
överstrykning). 

Jörgen Ekman (L) föreslår i första hand kommunstyrelsen besluta att Arvodesreglemente 
för 2019 och framledes återremitteras till förvaltningen. Handläggningen ska vara vilande 
tills dess SKL:s analysgrupp gjort en genomlysning av kommunen. 

Jörgen Ekman (L) föreslår i andra hand kommunstyrelsen besluta att de fasta arvodena 
ska ändras så att kommunstyrelsens ordförande får ett arvode på 80 % av IRA, att 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande får ett arvode på 40 % av IRA, att socialnämndens 
och barn- och utbildningsnämndens ordföranden får ett arvode på 25 % av IRA, att 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordföranden får ett arvode 
på 12,5 % av IRA och att socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 2:e vice 
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ordföranden får ett arvode på 6,25 % av IRA. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det för Arvodesreglemente för 2016-2018 finns ett 
återremissyrkande. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Arvodesreglemente för 2016-2018 ska 
återremitteras eller om beslut ska fattas idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 

Ordföranden konstaterar att det för Arvodesreglemente för 2019- finns ett 
återremissyrkande. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Arvodesreglemente för 2019- ska återremitteras 
eller om beslut ska fattas idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Arvodesreglemente 2016-2018.docx (liggande förslag för innevarande mandatperiod) 
2. Arvodesreglemente 2019.docx (liggande förslag för nästa mandatperiod) 
3. Slutligt förslag till arvodesreglemente i Höörs kommun 2016-09-15.pdf (icke aktuellt 
förslag) Ändrat 2016-11-30 
4. Arvodesberedningens förslag till arvode 2016-09-15(fasta arvoden) (icke aktuellt 
förslag) Ändrat 2016-11-30 
5. Mötesanteckningar 2016-09-12.pdf (arvodesberedningsgruppens beslutssammanträde) 
6. Tjänsteskrivelseförslagtillau.docx (förslag till au från kansliet) 
7. Mötesblankett mall.doc 
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx 
9. Blankett förlorad arbetsförtjänst.docx 
10. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc 
11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §352).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/48 

§ 260 Utbetalning av partistöd för 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att fördelas 
enligt följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr 

Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr 

Sverigedemokraterna – 73 472 kr 

Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr 

Centerpartiet – 43 232 kr 

Liberalerna – 43 232kr 

Vänsterpartiet – 37 184 kr 

Kristdemokraterna – 31 136 kr 

Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen uppdras att ta fram blanketter och rutiner för hur partierna ska redovisa hur 
partistödet används. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för 
mandatperioden. 

Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första 
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats 
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Av kommunallagen framgår att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december 
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen 
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 

Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen 
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1 
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§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det 
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det 
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande 
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen. 

Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser 
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har 
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i 
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti 
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i 
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats. 

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per 
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8 
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas så som föreslås i förslag till beslut.  För 
närmare information om hur uträkningen skett se tjänsteskrivelsen. 

  

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

Björn Andreasson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendet ska återremitteras så 
att ärendets samtliga handlingar kan bifogas ärendet. 

Arne Gustavsson (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att besluta i ärendet idag. 

Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram blanketter och rutiner för hur redovisningen ska ske. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om att återremittera ärendet och ett 
motförslag att ärendet ska beslutas idag. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas idag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
beslutas idag. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls och finner att så sker. 

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

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §353).doc 
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Dnr KSF 2016/563 

§ 261 Ej slutbehandlade motioner 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Listan över ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Kanslichefen presenterar lista över inkomna och icke slutbehandlade motioner. Under 
året har det inkommit 9 motioner och 3 av dessa är inte slutbehandlade. 

Listan har kompletterats med  dels ”Motion angående försöksverksamhet med 6 timmars 
arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör (KSF 2015/436).” samt även annan motion som 
inte var slutbehandlad. 

Beslutsunderlag 
1. Ej behandlade motioner från 2015 samt under 2016.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §355).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/164 

§ 262 Allmänna lokala ordningsstadgan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitteras till förvaltningen för komplettering av 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs 
samt dokument där det framgår vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks 
(markeras med överstrykning av text) respektive ändras (ny text markeras med gul 
överstrykning). 

  

Ärendebeskrivning 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter bör uppdateras varje mandatperiod. Kanslichefen har 
fått uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på reviderade 
föreskrifter. 

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna följer nu Höörs kommuns grafiska profil. 
Språket har moderniserats och vid formuleringen har stor hänsyn tagits till att 
föreskrifterna ska kunna läsas och förstås av alla kommunmedborgare. 

Kommunen har möjlighet att bestämma lokala ordningsföreskrifter genom ett 
bemyndigande i förordning (1993:1632). Ett sådant bemyndigande ska tolkas restriktivt. 
Kommunen kan alltså inte bestämma över något som inte direkt framgår av förordningen. 
Vid all normgivning ska proportionalitetsprincipen beaktas. Om ett syfte kan uppnås med 
mindre ingripande bestämmelser bör så ske. Likaså tas i allmänhet stor hänsyn till den 
personliga integriteten och enskildas äganderätt. En regel som står i strid med det 
allmänna rättsmedvetandet kan generellt minska viljan att följa regler och normer i 
samhället. En regel som inte går att följa eller som inte tillämpas av rättstillämpande 
instanser kan få en liknande effekt. I utformningen av föreskrifterna har orden 
proportionalitet, likabehandling, respekt och det allmänna rättsmedvetandet varit 
vägledande. 

Kommunen kan utöka definitionen av offentlig plats inom kommunens gränser, utfärda 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats, utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra fara 
för hälsa och egendom vid användning av pyrotekniska varor samt utfärda föreskrifter om 
ordning i hamn som ägs av kommunen eller av kommunen ägt bolag. 

I föreslagna föreskrifter har plats jämförlig med offentlig plats vad avser tillämpningen av 
bestämmelserna om, hundar och hästar utvidgats till ytterligare några badplatser och 
motionsspår samt ett par dammar. 

Ankdammen vid Åkersberg benämns nu som Brännemölladammen vid Åkersberg. 

Förbud mot förtäring av alkohol har justerat så att det inte längre finns undantag för en 
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kräftskiva som inte längre äger rum. Polisen har uttalat att de anser att det är bra att det 
finns ett förbud mot förtäring av alkohol och att den ibland används för att upprätthålla 
den allmänna ordningen. 

Miljöpartiet de gröna har kommit in vad avser regeln om fyrverkerier. Frågan om 
fyrverkerier är den som är mest debatterad. En utformning som i alltför hög grad 
inskränker medborgarnas frihet kan dock komma att upphävas av Länsstyrelsen. 

När en ny ordningsstadga antas ska den skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
upphäver ordningsstadgor som är för inskränkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-21 att de” Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter” ändras i enlighet med dagens diskussioner och ändringarna ska 
markeras med gul överstrykning. Detta har skett och framgår av  ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter rev efter KS au.docx”. De förändringar som diskuterades var 
borttagande av klausulen om badförbud, tillägg av dammarna vid Enebacken i klausulen 
om fiskeförbud samt klausulen om fyrverkerier. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitteras till förvaltningen för komplettering av 
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och beslut då ordningsföreskrifter antogs 
samt dokument där det framgår vilken text i nu gällande ordningsföreskrifter som stryks 
(markeras med överstrykning av text) respektive ändras (ny text markeras med gul 
överstrykning). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.doxc (förslag till ks) 
2. Tjänsteskrivelselokalaordningsföreskrifter.docx 
3. förslag från Miljöpartiet.pdf 
4. Förslag från Tjörnarps sockengille.pdf 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §356).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2016/561 

§ 263 Borgen för IT kommuner i Skåne AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Höörs kommun beviljar IT-kommuner i Skåne AB borgen med 15 Mkr vilket motsvarar 
Höörs kommuns ägarandel (1/3). 

2. Kommunen ska förhandla om avtalet med övriga ägarkommuner och ändra 
ägardirektivet så att borgensavgift årligen ska tas ut med 0,4 % av lånesumman. 

 

Ärendebeskrivning 
IT-kommuner i Skåne AB bildades 2016-07-01 gemensamt av Höör, Hörby och Östra 
Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, driva och 
utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa 
kommuner helägda bolag. 

Härmed ansöker IT-kommuner i Skåne AB om kommunal borgen med ett totalt belopp om 
45 Mkr för övertagande av befintliga anläggningstillgångar och nyinvesteringar. 

Enligt bolagets ägardirektiv ska ägarna gå i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget 
tecknar. 

Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25% av lånesumman. 

Yrkanden 
Christer Olsson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen ska förhandla om avtalet med övriga ägarkommuner och ändra ägardirektivet 
så att borgensavgift årligen ska tas ut med 0,4 % av lånesumman. 

Björn Andreasson (M) ställer sig bakom Christer Olssons (M) förslag. 

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

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

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om borgensavgift ska tas ut årligen med 0,25 % av 
lånesumman eller om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
förhandla om avtalet med övriga ägarkommuner och ändra ägardirektivet så att 
borgensavgift årligen ska tas ut med 0,4 % av lånesumman. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat att borgensavgift ska tas ut årligen med 0,25 % av 
lånesumman. 
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Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA: Borgensavgift ska tas ut årligen med 0,25 % av lånesumman. 

NEJ: Kommunen ska förhandla om avtalet med övriga ägarkommuner och ändra 
ägardirektivet så att borgensavgift årligen ska tas ut med 0,4 % av lånesumman. 

Omröstning 
Omrösning genomförs med upprop och utfaller med att 2 ledamöter röster JA, 10 
ledamöter röstar NEJ och 1 ledamot avstår från att rösta vilket medföra att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Olssons (M) förslag att förhandla om avtalet 
med övriga ägarkommuner och ändra ägardirektivet så att borgensavgift årligen ska tas ut 
med 0,4 % av lånesumman. 

Följande ledamöter röstar JA: Lars-Olof Andersson (C) och Stefan Lissmark (S). 

Följande ledamöter röstar NEJ: Anders Magnhagen (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria 
Truedsson (MP), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD), Jörgen Ekman (L), Helena 
Ohlson (SD), Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD) och Björn Andreasson (M). 

Fredrik Hanell (MP) avstod från att rösta. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll Styrelsemöte 2016-10-20.docx.pdf 
2. Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB.pdf 
3. Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB.pdf 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §357).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/33 

§ 264 Rapport från kurser och konferenser 
2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Lissmark delger minnesanteckningar från MLRegionens studieresa till Berlin 2016-
09-08--09. 

Överläggning 
Johan Svahnberg (M) påpekar att kommunstyrelsen inte fått alla redovisningar från kurser 
och konferenser. 

Beslutsunderlag 
1. Minnesanteckningar från MLRegionens Berlinresa 2016.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §360).doc 
 
_____ 
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Dnr KSF 2015/524 

§ 265 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS AU/KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

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. KS 2016-11-21 INSCANNADE INBJUDNINGAR KURSER OCH KONFERENSER.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §361).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2016/521 

§ 266 Anmälningar till KS au i november och 
KS i december 2016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Stefan Lissmarks skrivelse till Skånetrafikens - ändring av förslag på ny taxa för 
Skånetrafiken 2016-10-18, KSF 2016/235 

2a. Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansli - Missiv till Remiss: Ett nytt regelverk 
för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, KSF 2016/513 

2b. Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansli - Remiss: Ett nytt regelverk 
för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, KSF 2016/513 

3. HFAB - styrelseprotokoll 160921, KSF 2016/36 

4. Kommundirektörens nyhetsbrev november månad + nyckeltal för Höörs kommun, KSF 
2015/5 

5. FINSAM - Minnesanteckningar från Ägarsamtal 20 oktober + Delårsrapport. KSF 
2016/526. 

6. Stambanan.com, protokoll från möte 2016-10-28, KSF 2016/487 

7. Stambanan.com - nyhetsbrev 6 2016.pdf,  KSF 2016/487 

8. MalmöLundregionen - minnesanteckningar styrelsemöte 18 okt, KSF 2016/7 

9. IT kommuner i Skåne - protokoll 2016-10-20, KSF 2016/452 

10. Mellanskånes Renhållsnings AB, protokoll från styrelsemöte 2016-09-29,  KSF 
2016/51 

11. Mellanskånes Renhållsnings AB, protokoll från styrelsemöte 2016-11-09, KSF 
2016/51 

12. Stefan Lissmark - skrivelse till Migrationsverket gällande stor skuld till kommunen, 
ersättningar för asylsökande, KSF 2016/559 

13. Migrationsverket - Svarsbrev med anledning av Stefan Lissmarks brev gällande 
statliga ersättningar för asylsökande, KSF 2016/559 

14. MLRegionen - Besöksnäringen i Skåne nov 2016, KSF 2016/7 

15. Hemställan om revidering av beslut från KS 2016-10-10, KSF 2012/352 (PUL) - egen 
punkt (§) på f-listan 2016-12-05 
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16. Rönneåkommittén - Protokoll styrelsemöte  2016-09-16 (tillagd 2016-11-17) 

17. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-21, KSF 2015/550 

18 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-22, KSF 2015/567 

Beslutsunderlag 
1. Stefan Lissmarks skrivelse till Skånetrafikens - ändring av förslag på ny taxa för 
Skånetrafiken 2016-10-18 
2. Missiv ds-201635-ett-nytt-regelverk-for-nyanlanda-invandrares-etablering-i-arbets--och-
samhallslivet.pdf 
3. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.pdf 
4. HFAB 160921.pdf 
5. Kommundirektörens nyhetsbrev oktober 2016.pdf 
6. Nyckeltal för Höörs kommun.pdf 
7. Anteckningar från ägarsamtalet den 20 oktober 2016.docx (FINSAM) 
8. Klar Delrapport 2, 2015 att skicka ut.docx (FINSAM) 
9. Stambanan, protokoll 28 oktober.pdf 
10. nyhetsbrev 6 2016.pdf 
11. MalmöLundregionen minnesanteckningar styrelsemöte 18 oktober 2016.pdf 
12. Protokoll Styrelsemöte 2016-10-20.docx.pdf 
13. Styrelseprotokoll 2016-09-29.pdf 
14. Styrelseprotokoll 2016-11-09.pdf 
15. Stor skuld till Höörs kommun - Migrationsverket - 2016-10-26.docx 
16. Informationsbrev till kommuner om statliga ersättningar 20161110.pdf 
17. Besöksnäringen MalmöLund regionen nov 2016.pdf 
18. Skrivelse, planbesked för Bosjökloster1.33.pdf (PUL) 
19. Protokoll styrelsemöte Rönneåkommittén 2016-09-16.pdf (tillagd 2016-11-17) 
20. Protokoll KS au 2016-11-21 
21. Protokoll KS au 2016-11-22 
22. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §362).doc 
 
_____ 
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Dnr KSF 2016/58 

§ 267 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 ska 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 2016-09-12--2016-10-19. 
KSF 2016/112 

Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden 2016-07-01--2016-09-11. 
KSF 2016/113 

Redovisning av Lars Nilsson delegeringsbeslut för perioden 2016-09-01--2016-10-19. 
KSF 2016/114 

  

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2016-09-12-2016-10-19.pdf 
2. Delegationsbeslut 2016-07-01-2016-09-11.pdf 
3. Delegationsbeslut 2016-09-01-2016-10-19.pdf 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §359).doc 
  
  
_____ 
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