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§ 135 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande med undantag för Maria Truedsson (MP). Maria 
Truedsson (MP) ersätts av Andrew Briggs (MP).

Ordföranden konstaterar att det är 13 beslutande ledamöter närvarande.

_____
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§ 136 Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

_____
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Dnr KSF 2020/381

§ 137 Anmälan om jäv

Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas 
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare 
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. 
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. 
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv 
genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får 
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband 
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt 28 § Kommunallag (2017:725). 
En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, 
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, 
(Sakägarjäv, Intressejäv)

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller 
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten 
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 
(Ombudsjäv)

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till 
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt 
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, 
ovänskap etc.)

_____
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§ 138 Val av justerande samt bestämmande 
av dag och tid för protokollets justering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Roger Stenberg (SD) och Erik Mårtensson (KD) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kansliet, fredagen den 11 september 2020 
klockan 10:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:45 på kommunkansliet. Vid 
förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom det egna 
partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den föreslagne 
justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

_____
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Dnr KSF 2020/589

§ 139 Bebyggelse av Snickarmästaren 5 och 
6 samt ändring av taxa för försäljning och 
utarrendering av kommunal mark 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Återrapporteringen godkänns och beslut 2020-05-26 § 104 gällande uppdrag till 
fastighetsstrategen ska inte genomföras.

2. Fastigheterna Snickarmästaren 5 och 6 ska inte läggas ut för försäljning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

3. Taxa för försäljning och utarrendering av kommunal mark ändras så att fastigheterna 
Snickarmästaren 5 och 6 stryks från taxan och det klargörs att tomträttsavgift endast ska 
användas för småhusbebyggelse samt beräknas på försäljningspris + anläggningsavgift.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-26 § 104 följande:

2. Mark- och fastighetsstrategen uppdras vidta nödvändiga åtgärder, så som 
fastighetsreglering, för att fastigheterna Snickarmästaren 5 och 6 ska göras lämpliga för 
småhusbebyggelse. Fastigheterna ska därefter tillgängliggöras för försäljning.

3. Fastigheterna Snickarmästaren 5 och 6 får inte säljas förrän nödvändiga åtgärder är 
vidtagna.

4. Arbetet med Snickarmästaren 5 och 6 ska återrapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast den 31 januari 2021.

Kommunen har gjort ett platsbesök och dokumenterat fastigheternas beskaffenhet, se 
beslutsunderlag Granliden, Tjörnarp.pdf

Av underlaget framgår att gällande detaljplan anger att Snickarmästaren 5 är avsedd till 
industrimark och att fastigheten består av sk. prickmark (mark som enligt detaljplanen inte 
får bebyggas). Snickarmästaren 6 består av prickmark i västra delen. Detta gör att det 
krävs en ändring av detaljplanen för att tillskapa två tomter. Vidare är marken på 
fastigheterna kraftigt lutande och dessutom sanka i sydvästra delen, detta gör att det är 
svårt att bygga på fastigheterna vilket förklarar detaljplanen samt att Snickarmästaren 6 
inte sålts tidigare.

Kommunens bedömning är att fastigheterna inte är attraktiva för bebyggelse och därför 
inte bör säljas för bostadsbebyggelse.

Taxan bör förtydligas så att tomträtt endast kan ges för småhusbebyggelse och att 
avgiften beräknas på försäljningspris + anläggningsavgift då syftet bakom bestämmelsen 
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varit att underlätta för nybyggnation av småhus.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samråd med fastighetsstrategen, planarkitekt och 
samhällsplanerare.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 152
2. Kommunstyrelsen 2020-05-26 (2020-05-26 KS §104).doc (Kommunstyrelsens uppdrag 
till fastighetsstrategen).
3. Granliden, Tjörnarp.pdf (rapport om fastigheternas beskaffenhet)
4. TjänsteskrivelseSnickarmästaren 5&6 (tjänsteskrivelse med förslag till beslut)
5. Taxa för försäljning och utarrendering av kommunal mark och 
fastigheterFASTSTÄLLD20200610§56justeradKS2020.docx (förslag på ändringar i taxan)

_____
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Dnr KSF 2020/556

§ 140 Förslag till nya föreskrifter för väg 13, 
Skåne län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen i Höör lämnar följande yttrande till Trafikverket gällande nya föreskrifter 
för väg 13:

1. Föreslagen ändrad hastighetsbegränsning på väg 13 mellan Höör och Hörby påverkar 
pendlingen negativt varför befintlig hastighetsbegränsning önskas oförändrad.

2. Om föreslagen hastighetsförändring genomförs är kommunen angelägen om att 
föreslagen 2+1 väg snarast genomförs.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har under 2016 genomfört en bred remiss över hela landet i syfte att anpassa 
hastighetsgränserna till de statliga vägarnas utformning. Nu framförs efterföljande 
konsekvensutredning med nya hastighetsförändringar till berörda kommuner.

Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD), med instämmande av Olle Krabbe (V), yrkar på att Höörs kommun 
inte har något att erinra mot förslaget samt bifall till punkten 2.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, dels Stefan Liljenbergs (SD) yrkande.

Ordföranden ställer Stefan Liljenbergs (SD) förslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 153
Tjänsteskrivelse Remiss: Förslag till nya föreskrifter för väg 13, Skåne län
Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 13, Skåne län enligt 
förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
_____
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Dnr KSF 2020/557

§ 141 Remiss av Region Skånes tågstrategi

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen antar samhällsplanerare Anton Klackas yttrande som sitt eget och 
skickar det vidare till Region Skåne.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram förslag till en strategi för utveckling av den regionala 
tågtrafiken i Skåne.

Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den 
ska kunna bära sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Strategin 
redovisar den tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att 
nå de marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. Strategin är 
ett underlag i upphandlingar av trafik och fordon, samt för prioriteringar i den Regionala 
Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den är också ett viktigt underlag i dialogen med 
Trafikverket och Regeringen om vilka satsningar som behövs i nationell plan för utökad 
kapacitet i järnvägsnätet.

Tågstrategin redovisar behovet av regional persontågtrafik fram till 2040, men den är inte 
en utfästelse om garanterad trafik. Den visar vilken tågtrafik som Skånetrafiken behöver 
köra om de uppsatta målen ska nås, men för att detta ska bli verklighet så krävs 
utbyggnader i infrastrukturen som Region Skåne inte har full rådighet över, och att 
tillräckligt utrymme finns i budget för driftskostnaderna för den utökade tågtrafiken.

Förslaget är på remiss till 11 september 2020. Efter att remissvaren har studerats och 
synpunkter arbetats in ska tågstrategin beslutas i Region Skånes fullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 154
2. Yttrande Höörs kommun, Remiss Tågstrategi Region Skåne, 2020/557
3. Remissversion Tågstrategi
4. Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, 
Eslövs kommun och Höörs kommun om kapaciteten på Södra Stambanan
 
_____
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Dnr KSF 2020/623

§ 142 Remiss från 
arbetsmarknadsdepartementet, ökad 
trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över betänkandet 
avseende ökad trygghet för visselblåsare.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en remiss där Höörs kommun ges möjlighet 
att yttra sig över ett betänkande avseende ökad trygghet för visselblåsare.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 155
2. Tjänsteskrivelse 2020-08-18
3. Ökad trygghet för visselblåsare, betänkande av utredningen om genomförandet av 
visselblåsardirektivet
4. Remittering av betänkandet ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
_____
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Dnr KSF 2020/617

§ 143 Remiss från 
arbetsmarknadsdepartementet, ett nytt 
regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, 
SOU 2020:37

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över förslag till nytt 
regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37).

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en remiss där Höörs kommun ges möjlighet 
att yttra sig över ett förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 156 
2. Tjänsteskrivelse 2020-08-18
3.  Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, betänkande av utredningen om en ny 
arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster
4. Remiss av betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)
_____
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Dnr KSF 2020/580

§ 144 Kommunförbundet Skåne - ny 
finansieringsmodell

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Höörs kommun godkänner Skånes Kommuners (Kommunförbundet Skånes) nya 
finansieringsmodell som innebär att beräkningsmodellen utgår från en årlig ram som 
fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun.

Ärendebeskrivning
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes 
verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal 
och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet.

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördelning bedöms inte vara 
transparent utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom 
har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar 
både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför 
föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet 
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och 
med budgetåret 2021.

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och 
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 
kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse. För att 
uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att tydligare 
kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda 
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till 
Skånes Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.

Samtliga medlemskommuner måste godkänna förslaget. Om så sker kommer förbundet 
att fatta beslut om finansieringsmodellen vid extra förbundsmöte den 2 oktober 2020

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 159
2. Extra förbundsmöte 2 oktober 2020.pdf (Kallelse till extraförbundsstämma)
3. Utdrag från protokoll styrelsen Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020 § 25
4. Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kommuner
5. Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från och med 2021
6. Tjänsteskrivelse
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Dnr KSF 2020/651

§ 145 Avsiktsförklaring IT kommuner i Skåne 
AB Unikom, avseende Sjöbo kommun och 
Bromölla kommun som delägare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avsiktsförklaring angående Sjöbo kommun som ny ägare i IT kommuner i Skåne AB 
godkänns.

2. Avsiktsförklaring angående Bromölla kommun som ny delägare i IT kommuner i Skåne 
AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt 
bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020 inträdde Osby som ny delägare i 
bolaget.  

Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara en rad 
utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv.  

Sjöbo kommun har genom beslut i kommunstyrelsen uttryckt ett intresse att inträda som 
ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den anledningen har en avsiktsförklaring för 
att inleda en process kring ett ev. nytt delägarskap i bolaget arbetats fram.  

Bromölla kommun har genom beslut i kommunfullmäktige uttryckt ett intresse att inträda 
som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den anledningen har en avsiktsförklaring 
för att inleda en process kring ett ev. nytt delägarskap i bolaget arbetats fram.

Beslutsunderlag
1. KS 2020-02029-1 Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Sjöbo kommun 
357531_2_0.docx
2. KS 2020-02028-1 Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Bromölla kommun 
357530_4_0.docx
3. Unikom Avsiktsförklaring Sjöbo.docx
4. Unikom Avsiktsförklaring Bromölla.docx
5. Aktieägaravtal förslag IT kommuner i Skåne AB.docx
6. Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB.docx
7. Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB.docx
8. Tjänsteskrivelse
_____
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Dnr KSF 2020/543

§ 146 Motion ”Om insynsplatser” - Anna 
Jung (MED)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.

Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) och Andrew Briggs (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Anna Jung (MED) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att samtliga 
i kommunfullmäktige representerade partier ska ha rätt till en oarvoderad insynsplats i 
kommunstyrelsen och nämnderna i de fall partier saknar ordinarie- eller ersättarplats i 
dessa.

Tillsättningen av platser i styrelser och nämnder sker i kommunfullmäktige och antalet 
platser regleras i respektive beslutande organs reglementen. Insynsplatser är sedan 
2020-01-01 garanterad samtliga partier, i Kommunfullmäktige, i de fall 
Kommunfullmäktige väljer att tillsätta en beredning. Gällande insynsplatser i nämnder har 
frågan diskuterats under förra mandatperioden i den parlamentariska gruppen samt i 
Kommunfullmäktiges valberedning. Det finns inga rättsliga hinder för Kommunfullmäktige 
att besluta om insynsplatser. Vanligtvis ges en insynsplats var till partier i 
Kommunfullmäktige som inte är representerade i nämnden. Så länge ersättning inte utgår 
får förslaget begränsade ekonomiska konsekvenser.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2020 (§ 21 KSF 2019/857) att avslå en 
motion angående insynsplatser i styrelser och nämnder. Frågan är rent politisk.

Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD), med instämmande av Jörgen Ekman (L), yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, dels Stefan Liljenbergs (SD) yrkande.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Stefan Liljenbergs (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.
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Beslutsunderlag
1. Motion om insynsplatser
2. Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF § 69)
3. Kommunfullmäktige 2020-03-11 (2020-03-11 KF §21)
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-28 (2020-08-25 KSAU § 162)
5. Tjänsteskrivelse
_____
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Dnr KSF 2020/339

§ 147 Motion ”om Insynsplatser i styrelse - 
och nämnder” - Rashida Nord Atac (-)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Rashida Nord Atac (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att 
förtroendevalda i kommunfullmäktige, som ej har ordinarie eller ersättarplats i 
kommunstyrelsens och nämnder ska ha rätt till en insynsplats i dessa, insynsplatserna 
ska inte innebära yttranderätt eller vara arvoderade.

Tillsättningen av platser och styrelser och nämnder sker i kommunfullmäktige och antalet 
platser regleras i respektive beslutande organs reglementen. Insynsplatser är sedan 
2020-01-01 garanterad samtliga partier, i Kommunfullmäktige, i de fall 
Kommunfullmäktige väljer att tillsätta en beredning. Gällande insynsplatser i nämnder har 
frågan diskuterats under förra mandatperioden i den parlamentariska gruppen samt i 
Kommunfullmäktiges valberedning. Det finns inga rättsliga hinder för Kommunfullmäktige 
att besluta om insynsplatser. Vanligtvis ges en insynsplats var till partier i 
Kommunfullmäktige som inte är representerade i nämnden. Att ge samtliga 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare insynsplatser skulle medföra att samtliga 
nämndssammanträden skulle behöva hållas i Älvkullen eller liknande lokal då det handlar 
om sammanlagt 66 ledamöter och ersättare. Så länge ersättning inte utgår får förslaget 
begränsade ekonomiska konsekvenser.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2020 (§ 21 KSF 2019/857) att avslå en 
motion angående insynsplatser i styrelser och nämnder. Frågan är rent politisk.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2020-03-11 (2020-03-11 KF §21)
2. Motion - Insynsplatser i styrelse - och nämnder för förtroendevalda i 
Kommunfullmäktige som inte har någon representant
3. Tjänsteskrivelse
4. Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF §66).pdf
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 163
_____
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Dnr KSF 2020/338

§ 148 Motion ”Om Knapptryckning” - Rashida 
Nord Atac (-)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Rashida Nord Atac (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att ett 
system där ledamöterna i kommunfullmäktige kan begära ordet samt genomföra 
voteringar ska införskaffas.

Kommunledningskansliet konkurrensutsätter för närvarande det dokument och 
ärendehanterings system som bär det centrala diariet och som används för 
sammanträdeshanteringen. Upphandlingen sker gemensamt med de andra kommunerna 
som är delägare i IT-kommuner i Skåne AB (Hörby, Osby, Östra Göinge).

De funktioner som Rashida Nord Atac (-) beskriver finns efterfrågade i upphandlingen 
men är beskrivna som så kallade bör-krav (till skillnad från skall-krav, eller tvingande 
krav). Det innebär att motionens intentioner kan komma att uppfyllas i samband med 
upphandlingen men det innebär också att det finns en risk intentionerna inte uppfylls 
beroende på utvärderingen av de anbud som kommer in.

En gemensam upphandling med flera kommuner är ett omfattande projekt som kräver 
kompromisser och tanken är att flera upphandlingar ska ske gemensamt i framtiden. 
Genom att äga och driva system gemensamt försöker kommunerna uppnå 
stordriftsfördelar, både i form av minskade kostnader och ökad kvalitet. Om Höör 
inkommer med egna krav riskerar det att ställas oss utanför den gemensamma 
upphandlingen vilket innebär att vi inte kan tillgodogöra oss av de fördelar som ett 
gemensamt ägande kan generera.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 (2020-08-25 KS AU § 164)
2. Tjänsteskrivelse
3. Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF §67).pdf
4. Motion - Knapptryckning.pdf 
_____
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Dnr KSF 2020/342

§ 149 Motion ”Frivilligt IQ-test på folkvalda 
politiker i Höör” - Rashida Nord Atac (-)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Rashida Nord Atac (-) har den 8 april 2020 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige i Höör. Rashida Nord Atac (-) anför i motionen att IQ kan vara en 
viktig variabel vid urval av kandidater för uppdrag och att IQ därmed kan vara en viktig 
variabel vid val av politiker. Rashida Nord Atac (-) anför vidare att människor ibland 
ifrågasätter lämpligheten hos kommunala politiker. Mot denna bakgrund föreslår Rashida 
Nord Atac (-) att kommunstyrelsen ska uppdras att inhämta offerter för ett frivilligt 
genomförande av IQ-tester för förtroendevalda.

I Sverige sköts urvalet av politiker genom de politiska partierna. Väljarna bereds därefter 
möjlighet att rösta på parti och att personrösta. De förtroendevaldas lämplighet bedöms 
på så sätt genom respektive partis nomineringsförfaranden, dessutom har de väljare som 
vill möjlighet att rösta på enskilda kandidater. Olika partier väljer att utforma sina valsedlar 
på olika sätt beroende på vilka variabler de bedömer som viktiga för sina väljare. På så 
sätt finns det partier som på valsedeln uppger t.ex. sysselsättning och ålder på sina 
kandidater.

Enligt kommunallagen har kommunen bara att förhålla sig till politikernas valbarhet enligt 
de kriterier som finns beskrivna i kommunallagen 4 kap 3 § och 1 kap 7 §.

Fullmäktige kan återkalla ett förtroendeuppdrag för den politiker som vägrats 
ansvarsfrihet eller dömts för ett brott där lägst två års fängelse kan följa vilket kan ses 
som en lämplighetsprövning. Denna prövning omfattar dock inte ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige då dessa är direktvalda.

Kommunledningskansliet bedömer inte att genomförande av frivilliga IQ-tester är en 
kommunal angelägenhet. Genomförande av IQ-tester på folkvalda politiker kan uppfattas 
som ett ifrågasättande av folkviljan och det där med sammankopplade valresultatet.

Beslutsunderlag
1. Motion Frivilligt IQ-test på folkvalda politiker i Höör
2. Kommunfullmäktige 2020-06-10 § 64
3. Tjänsteskrivelse
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 166
_____
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Dnr KSF 2020/341

§ 150 Motion ”Nolltolerans mot fyrverkeri och 
nyårssmällare för allmänheten i Höörs 
kommun” - Rashida Nord Atac (-)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Avslå motionen

Ärendebeskrivning
Rashida Nord Atac (-) har den 15 april 2020 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen föreslår Rashida Nord Atac (-) att kommunstyrelsen ska 
uppdras att utreda vilka konsekvenserna av att förbjuda allmänheten att använda 
fyrverkerier skulle bli.

Kommunfullmäktige i Höör antog en ny lokal ordningsstadga den 27 september 2017. 
Detta efter att Länsstyrelsen bedömt att regleringen av bland annat användande av 
pyrotekniska varor, i föregående ordningsstadga, varit för långt gående och därmed 
oförenlig med ordningslagen (SFS 1993:1617) och dess förarbeten (prop 1992/93:210).

Av 3 kap 7 § i ordningslagen framgår:

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter 
innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Att barn eller djur kan bli skrämda kan räknas som risk för psykisk skada. Dock måste 
detta vägas mot skrivningarna i propositionen vilka Länsstyrelsen i hög utsträckning vilat 
sitt tidigare beslut på och som ska betraktas som ett förklarande stöd till hur lagstiftningen 
ska tolkas.

Med stöd av 3 kap 8 § i ordningslagen kan kommunfullmäktige fatta beslut om lokala 
föreskrifter som krävs för att upprätta hålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Dock måste fullmäktige i dessa föreskrifter förhålla sig till ordningslagens intentioner.

Av 3 kap 9 § ordningslagen framgår vidare:

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors 
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

Dock framgår det av propositionen (s. 284) att paragrafen ska användas för att reglera 
användandet av pyroteknik inom ett begränsat område. All offentliga plats inom 
kommunen kan inte beskrivas som ett begränsat område och därmed är möjligheterna för 
kommunen att ytterligare reglera användandet av pyrotekniska varor uttömda. 
Kommunledningskansliets bedömning är att ytterligare beslut om att reglera användandet 
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av pyroteknik kommer att beivras av Länsstyrelsen precis som vid tidigare försök.

Det bör även noteras att ansvar kan inträda för den som handskas med pyrotekniska 
varor på ett sådant sätt att det kan medföra skada eller annan olägenhet enligt 
brottsbalken.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 167
2. Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF §65)
3. Motion - Nolltolerans mot fyrverkeri och nyårssmällare för allmänheten i Höörs kommun
4. Länsstyrelsens beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun, 
Länsstyrelsens dnr 213-7516-17
5. Tjänsteskrivelse
_____
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Dnr KSF 2020/32

§ 151 Redovisning av partistödets 
användning 2019 och utbetalning av 
partistöd 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 503 370 kr för 2020 att fördelas 
enligt följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 65 212 kr

Centerpartiet – 52 360 kr

Kristdemokraterna – 39 508 kr

Liberalerna – 58 786 kr

Medborgerlig samling – 33 082 kr

Moderata samlingspartiet – 78 064 kr

Sverigedemokraterna – 84 490 kr

Vänsterpartiet – 45 934 kr

Miljöpartiet – 45 934 kr

2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2021.

Ärendebeskrivning
Partistöd syftar till att stärka den kommunala demokratin och ska användas för lokalt 
partiarbete. Partierna har redovisat för hur partistödet använts under 2019 och 
redovisningarna har granskats av en av respektive parti utsedd särskild granskare. 
Kansliet har kontrollerat att redovisningarna är i enlighet med lag och av 
kommunfullmäktige fastställda regler för partistödet.

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är 26 656 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 
2021, 47 600 kr) och mandatstödet är 6426 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2021) per 
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 503 370 kr ([26 656 * 9 
= 239 904 kr ] + [6426 * 41 = 263 466 kr ]) att fördelas mellan partierna.

Redovisningen kommer att lämnas i efterhand precis som rutinen säger. 
Kommunfullmäktige får ta ställning till om förskottsvis utbetalat stöd ska återkrävas eller 
om beslut att dra in partistöd ska tillämpas på kommande verksamhetsår.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 170
2. Tjänsteskrivelse redovisning av partistödets användning 2019 och utbetalning av 
partistödet 2021
3. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Liberalerna
4. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Centerpartiet
5. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Vänsterpartiet
6. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Moderaterna
7. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, 
Sverigedemokraterna
8. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Socialdemokraterna
9. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Medborgerlig 
samling
10. Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under 2019, Kristdemokraterna
11. Regler för kommunalt partistöd, reviderade genom beslut i kommunfullmäktige 2016-
01-27 § 12
_____
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Dnr KSF 2020/759

§ 152 Sydarkivera - Godkännande av 
årsredovisningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Årsredovisning för Sydarkivera godkänns

2. Sydarkiveras förbundsstyrelses ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019

Ärendebeskrivning
I förbundsordningen för Sydarkivera stadgas:

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet 
för förbundet i dess helhet.

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2019.pdf
2. Revisonsberättelse Sydarkiveras revisorer.pdf
3. Granskning av årsredovisning 2019 Sydarkivera sakgranskad.pdf
4. Paragraf 1.pdf
5. Sammanträdesprotokoll 2020-06-12.pdf
6. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 § 171
_____
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Dnr KSF 2020/99

§ 153 Ägardirektiv och bolagsordning för 
HFAB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Anta bolagsordningen.

2. Överlämna bolagsordningen till bolagsstämman för fastställande.

Ärendebeskrivning
I den nya bolagsordningen som KF beslutade i maj för HFAB § 11 saknas det information 
om hur kallelsen ska skickas ut. Enligt Bolagsverket måste det framgå hur kallelsen ska 
skickas dvs. brev med posten eller med e-post (3 kap §1 punkt 9 aktiebolagslagen). I den 
tidigare bolagsordningen stod det att kallelsen skulle skickas ut per brev.

Därav föreslås att § 11 i bolagsordningen ändras så att texten med e-post läggs till enligt 
följande:

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske med e-post tidigast fyra och 
senast två veckor före stämman.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseBolagsordningHFAB.docx.pdf
FÖRSLAGBolagsordning för Höörs Fastighetsaktiebolag.docx
_____
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Dnr KSF 2020/694

§ 154 Anmälningar Ksau i augusti och KS i 
september 2020

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll digitalt LAG-möte 200709.pdf

2. Remiss - VA-plan för Hässleholms kommun .msg.pdf

3. Hoor - Skåne2019.ppt

4. Hoor_2.pdf

5. Justeratprotokoll KSAU 20200825.pdf

_____
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Dnr KSF 2020/241

§ 155 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering 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:

1. Delegationsrapport 2006005 - 200817.pdf

Beslutsunderlag
1. Delegationsrapport 2006005 - 200817.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/184

§ 156 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS au/KS 2020

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan Översiktskurs i offentlig upphandling.pdf
2. Inbjudan distansutbildning effektivare arbetssatt_2 sept.pdf
3. Inbjudan nara vard i kommunerna 15 sept_utskick.pdf
4. Inbjudan IBIC-16 sept.docx.pdf
5. Inbjudan Hot och hat. (två webbinarium)
_____


