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§ 87 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordföranden att 
samtliga beslutande ledamöter är närvarande förutom Erik Mårtensson (KD) och Helena 
Ohlson (SD). 

Erik Mårtensson (KD) ersätts av Johan Svahnberg (M). 

Helena Ohlson (SD) ersätts av Lars Andersson (SD).  

Ordföranden konstaterar att det är 13 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
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Dnr KSF 2017/499 

§ 88 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lars-Olof Andersson (C) och Jörgen Ekman (L) utses att justera dagens protokoll. 

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2018-05-17, kl. 15:30. 

3. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Lars-Olof Andersson (C) och Jörgen Ekman (L) står på tur att justera enligt upprättat 
justeringsschema för 2018. 

Som huvudregel sker justering torsdagen efter mötet kl. 16:30 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. 

Beslutsunderlag 
Justeringstillfällen och justeringsperson KS 2018.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2018/143 

§ 89 Information om besöksnäringen i 
MittSkåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen noteras. 

  

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun samarbetar sedan 2015 med Eslövs och Hörby kommuner samt 
företagarföreningen Mitt Skåne och Tourism in Skåne om utveckling av besöksnäringen i 
de tre kommunerna. Arbetet regleras dels genom ett samverkansavtal mellan Eslöv, 
Höörs och Hörby kommuner och dels genom ett partnerskapsavtal mellan de fem 
ovannämnda parterna. Senast omarbetade avtal gäller från 2018-01-01 och gäller 
löpande. 

Enligt §7 i samverkansavtalet ska arbetet i samverkansformen redovisas två gånger per 
år i respektive kommunstyrelse i de tre kommunerna. Destinationsutvecklare Maria Klitte 
och näringslivschef Peter Wollin informerar på mötet. 

  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Samverkansavtal.pdf 
3. Partnerskapsavtal.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2018/94 

§ 90 Befolkningsprognos för Höörs kommun 
2018-2030 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030 ska ligga till grund för 
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas. 

2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030 ska anmälas till kommunfullmäktige. 

3. Näringslivschefen ges i uppdrag att skapa dialog med barn- och utbildningssektorn 
kring uppgifter om ökande antal klasser i olika åldersgrupper under prognosperioden. 
Prognosuppgifterna och barn- och utbildningssektorns uppgifter ska visa på 
samstämmighet. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela 
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern 
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt 
folkbokförda per den siste december 2017 per ettårsklass och fastighet, antagande om 
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per 
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det 
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på kända 
förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos. 

Beslutsmotivering 
Den prognosmetod som KAAB Prognos AB använder sig av har visat sig vara relativt 
tillförlitlig. I de fall vi har haft stora avvikelser har det ofta rört sig om snabba förändringar i 
byggkonjunkturen. Det är en stor fördel om kommunen har en gemensam prognos för 
planeringsarbetet inom de olika sektorerna som dessutom bygger på antaganden i den 
kommunövergripande översiktsplanen. En prognos ger emellertid ingen exakt bild över de 
närmsta åren utan ska ses som ett planeringsunderlag i arbetet med t ex lokalförsörjning 
och beräkningar av skatteunderlag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse.docx 
2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030 med tabeller (sammanslagning av 
filerna) 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §102).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/221 

§ 91 Informationsärende: Resultat av 
Medarbetarenkät  2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

  

Informationen läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde delger personalchef/bitr. kommundirektör Camilla Lindhe 
resultat av Medarbetarenkät 2018. 

  

_____ 
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Dnr KSF 2017/529 

§ 92 Ekonomisk månadsuppföljning avseende 
februari 2018 - kompletterande åtgärder 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna den reviderade månadsuppföljningen med åtgärder. 

2. Den reviderade prognosrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

  

Ärendebeskrivning 
En ekonomisk månadsuppföljning har gjorts efter februari och presenterades i 
kommunstyrelsen 2018-04-10. Uppföljningen innehöll en prognos för 2018 på ett resultat 
på -0,1 mnkr, vilket är 6,9 mnkr sämre än budgeterat resultat. De negativa avvikelserna 
fanns inom barn- och utbildningsnämndens gymnasieskolor, miljö- och 
byggnadsnämndens bostadsanpassning, kultur- och fritidsnämndens bad samt 
försämrade skatteintäkter. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta 
fram ytterligare åtgärder för att det budgeterade resultatet ska nås. 

Åtgärder är framtagna och prognosen är förbättrad inom tre områden; LSS-utjämningen, 
barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. 

Enligt budgeten skulle Höörs kommun betala 24,8 mnkr i LSS-utjämningen. 
Utjämningssystemet är ett slutet system där de kommuner som har höga LSS-kostnader 
får ett bidrag medan de kommunerna med lägre kostnader än genomsnittet betalar till 
systemet. Höör har länge betalat i systemet och avgiften har ökat för varje år. En översyn 
gjordes därför under december 2017 till januari 2018 och redovisningen av kommunens 
kostnader för LSS förändrades. När det reviderade utfallet presenterades av SKL den 22 
mars visade de sig att kommunens avgift till LSS-utjämningen var reviderad till 20,6 mnkr, 
vilket är 4,2 mnkr bättre än budgeten och prognosen för året kunde därmed förbättrad 
med motsvarande summa. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott för gymnasieverksamheten 
med 4,1 mnkr. Även andra verksamheter och kostnadsslag prognostiserade underskott 
men dessa kunde täckas av överskott inom nämndens övriga verksamheter, vilket är 
anledningen till att ett nollresultat visades för övriga verksamheter. 
Gymnasieverksamhetens underskott redovisades eftersom nämnden har uppfattat att 
nämnden inte har samma ekonomiska ansvar för verksamhet på egen rad. När nämnden 
informerats om att de var tvungna att även se över åtgärder för att minska underskottet 
som blir till följd av gymnasiet har man därför sammanställt en tabell med samtliga 
kostnader och intäkter kända vid uppföljningen för februari. I tabellen redovisas fler 
kostnader och intäkter vilket beror på att man valt att ta upp samtliga intäkter och 
kostnader för att på ett transparent sätt påvisa vilka extra kostnader och intäkter som 
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beräknas under 2018. Dessa redovisas i bilaga 2, sidan 1 - Tillkommande kostnader och 
intäkter 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat åtgärder som krävs för att nämnden ska 
klara budget 2019. Eftersom skolans verksamhetsår börjar i augusti och avslutas i början 
av augusti året efter, måste åtgärder vidtas redan i augusti året före aktuellt budgetår för 
att inte ändra i organisationen under löpande läsår. De åtgärder som nämnden måste 
vidta för att klara budget 2019, får därmed effekt även på budgeten 2018. I bilaga 2, sidan 
2 - Åtgärder för att komma i ram redovisas de åtgärder som är framtagna. Grönmarkerade 
åtgärder är beslutade i barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09. Gulmarkerade 
åtgärder kommer delvis att genomföras och delvis utredas ytterligare. Åtgärderna är 
medräknade i prognosen som att de ska genomföras. Sannolikheten är stor att den 
önskade effekten ändå kan uppnås för 2018. Den rödmarkerade åtgärden antogs inte och 
kommer inte få effekt under 2018. Om samtliga åtgärder hade antagits skulle barn- och 
utbildningsnämndens prognostiserade underskott stannat vid 1,2 mnkr. Prognosen är nu 
redovisad till 1,5 mnkr eftersom 0,3 mnkr inte antogs av nämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserade ett underskott på 1,4 mnkr för 
bostadsanpassningsbidrag. Nämndens övriga verksamheter beräknads hålla budget. 
Kommunen fick vid årsskiftet ett bidrag för byggbonus på 2,5 mnkr. Av dessa ska 0,8 
mnkr tillfalla miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden har kostnader för planerade 
aktiviteter motsvarande 0,4 mnkr, men 0,4 mnkr kan redovisas som ett överskott. 
Nämndens totala underskott kan därmed reduceras och uppgår i den nya prognosen till 
1,0 mnkr. 

Den reviderade prognosen efter februari är ett resultat på 7,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr 
bättre än budgeterat. Nämndernas nettokostnader är 2,9 mnkr högre än budgeterat, men 
dessa uppvägs av större skatter och generella statsbidrag med ett överskott på 3,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelserevuppffebr.docx 
2. Höör 1802 reviderad efter åtgärder.xls.pdf 
3. Höör 1802.xls.pdf 
4. Beslut från nämnd 180409 påverkan på besparingseffekter 2018.pdf 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §104).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/146 

§ 93 2017 år årsredovisning för stiftelsen Nils 
Jönssons minnesfond 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

2017 års årsredovisning för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2017 för stiftelsen Nils Jönssons 
minnesfond 

Beslutsmotivering 
Årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse och bokslutskommentarer för stiftelsen 
Nils Jönssons minnesfond. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ÅR för stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.docx 
2. Årsredovisning 2017 Stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §106).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/145 

§ 94 2017 års årsredovisning för Höörs 
kommuns förvaltade, icke 
bokföringsskyldiga stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

2017 års årsredovisning för Höörs kommuns förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelser 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2017 för Höörs kommuns förvaltade, icke 
bokföringsskyldiga stiftelser. 

Beslutsmotivering 
Sammanställning av alla samt årsredovisning för respektive av Höörs kommuns 
förvaltade, icke bokföringsskyldiga stiftelse. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ÅR för Höörs förvaltade ickebokföringsskyldiga stiftelser.docx 
2. Årsredovisning 2017 Stiftelsen Nils Jönssons minnesfond.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §106).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/118 

§ 95 Miljöpris 2018 (sekretess på 
nomineringar) 

Publiceras ej 
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Dnr KSF 2018/125 

§ 96 Remiss Handlingsplan för fossilfria 
drivmedel i Skåne 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Miljöstrategens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-05 översändes som sitt svar på Region 
Skånes remiss. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun har av Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne, fått Handlingsplan 
för fossilfria drivmedel i Skåne på remiss för svar senast den 9 mars 2018. Svarstiden har 
förlängts till den 25 maj 2018 eftersom remissen inte skickades ut i tid. 

Region Skåne vill särskilt ha svar på om de föreslagna insatserna är relevanta och om 
viktiga insatser saknas, om föreslagna prioriteringar är riktiga eller om andra insatser bör 
prioriteras. De vill också ha svar på om några av insatserna redan görs idag. 

Bakgrund 

I handlingsplanen konstateras att en snabb omställning till fossilfria energisystem är 
nödvändig för att minska klimatpåverkan och uppnå de Parisavtalets mål om att begränsa 
den globala uppvärmningen till väl under två grader Celsius. Produktion, distribution och 
användning av fossila drivmedel påverkar flera av de globala mål för hållbar utveckling 
som FN har antagit. 

Handlingsplanen utgör en delmängd av Miljöstrategiskt program för Region Skåne och 
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Syftet är att beskriva insatser som 
Region Skåne och andra aktörer kan genomföra för att: 

Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem i Skåne 

Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning 

Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli tydliga 

Med andra aktörer avses främst företag, kommuner och privatpersoner som på ett eller 
annat sätt använder fordon eller transporter eller är involverade i produktion och 
distribution av fossilfria drivmedel. 

Handlingsplanen presenterar fossilfria drivmedelsalternativ: biodrivmedel, elektrifiering 
samt elektrodrivmedel (vätgas), och redogör för nuläget för användning, produktion och 
distribution av fossilfria drivmedel i Skåne. Potentialen för samhällsnyttor och 
jobbmöjligheter beskrivs liksom framtidsmöjligheter och utmaningar, bland annat 
presenteras en sammanställning över vilka samhällskostnader som utsläpp från vägtrafik 
genererar. 

Slutligen listar handlingsplanen ett antal insatser som kan genomföras för att stimulera 
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utvecklingen för fossilfria drivmedel. Dessa fördelar sig under rubrikerna Gemensamt 
lärande och påverkan, Miljömässig och social hållbarhet, Användning, Produktion samt 
Distribution. Det påpekas att vissa av insatserna genomförs redan idag. Insatserna delas 
upp i prioriterade insatser samt övriga insatser under respektive rubrik. 

Synpunkter 

Höörs kommun menar att de föreslagna insatserna är relevanta. Höörs kommun saknar 
däremot insatser med koppling till biogas. Biogasproduktionen kan bidra till att sätta 
näringsämnen i kretslopp då restprodukten i produktionen, biogödsel, innehåller 
växtnäringsämnen som kan återföras till jordbruksmark. Insatser för att premiera cirkulära 
system bör prioriteras. Rikspolitiken behöver påverkas och riktas så att produktion och 
användning av biogas gynnas, bland annat måste ett mer rättvist stödsystem för 
produktion etableras. 

I det stora hela menar Höörs kommun att de prioriteringar som gjorts bland 
insatsområdena är riktiga. Inom insatsområdet Användning (sid 23 i Handlingsplan för 
fossilfria drivmedel i Skåne - remissversion) föreslås dock en omprioritering. Utifrån 
kommunens påverkansperspektiv är effekten av att ändra tjänstebilssystemet avsevärt 
mindre än att förändra sammansättningen av kommunens egen fordonsflotta och att ställa 
krav på fossilbränslefria transporter i upphandlingssammanhang. Insatsen om 
tjänstebilssystem bör därför sättas bland förslagen på övriga insatser, medan en insats 
som behandlar upphandling av fordon, resor och transporter med fördel kan skrivas in 
bland prioriterade insatser. 

Redan idag arbetar Höörs kommun med vissa av de föreslagna insatserna (sidnumren 
hänvisar till Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne - remissversion): 

Sid 23 under rubriken Miljömässig och social hållbarhet 

·         Undvika biodiesel från palmolja och palmoljerester i nya avtal. Höörs kommun har 
upphandlat HVO100 som ska vara fri från palmolja och derivat. 

  

Sid 23-24 under rubriken Användning 

·         Införa tjänstebilssystem som premierar val av bilar för fossilfria drivmedel. I 
dagsläget tillåter Höörs kommun enbart hybridbilar som personalbilar, men intentionen är 
att gå vidare mot fossilbränslefria fordon. 

·         Införa fordon för fossilfria drivmedel i egna flottor. Höörs kommun har för avsikt att 
byta ut 60 procent av sin fordonsflotta till fordon med biogasdrift fram till 2020. Även 
andelen elfordon kommer att öka.  

·         Samarbeta kring upphandling av fordon, drivmedel och transporttjänster. Höörs 
kommun samarbetar med ett flertal kommuner, bland annat Lund, om detta. 

·         Skärpa koldioxidkrav vid upphandling av drivmedel, fordon och transporttjänster. 
Höörs kommun arbetar med detta, bland annat i samma upphandlingssammanhang som 
ovan, men även i egen regi 

·         Införa miljökrav på inbäddade transporter samt entreprenad- och arbetsmaskiner. 
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Höörs kommun har idag krav på fossilbränslefria transporter hos vissa leverantörer. 
Höörs kommun arbetar just nu med att kartlägga förutsättningarna för att införa 
samordnad varudistribution. 
·         Stödja möjligheter för användning av elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon. 
Höörs kommun lånar ut en elcykel för test till allmänheten och har egen cykelpool med 
elcyklar.  
·         Efterfråga fossilfria drivmedel vid beställning av taxi och budservice. Höörs 
kommun kommer att ställa dessa krav i nästa upphandling. 

Sid 25 under rubriken Distribution 

·         Stödja laddplatser vid flerbostadshus. Höörs kommun har i några olika 
sammanhang informerat om möjligheten att söka extern finansiering för laddplatser och 
hur det går till i praktiken. 

·         Stödja affärsmodeller för tankstationer för biodrivmedel och vätgas. Höörs kommun 
har gjort en avsiktsförklaring med E-ON om att byta ut 60 procent av sin fordonsflotta till 
fordon med biogasdrift fram till 2020.  Denna avsiktsförklaring var en av förutsättningarna 
för att E-ON skulle vilja bygga tankställen för biogas i Höör och Hörby, vilket gjordes 
under hösten 2017. 

  

Slutligen konstaterar Höörs kommun att figur 6 kan uppdateras med tankstationer för 
biogas i Höör och Hörby kommuner. Dessa togs i bruk i december 2017. 

I handläggningen av ärendet har energi- och klimatrådgivare Anna-Karin Nilsgart och 
transportstrateg Göran Axberg deltagit. 

Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne - remissversion 
2. Tjänsteskrivelse Remissvar Handlingsplan för fossilfria drivmedel.docx 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §99).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/141 

§ 97 Remissvar: Överenskommelse om fortsatt 
finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 
2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Transportstrategens yttrande antas som svar på Region Skånes remiss. 

2. Höörs kommun ställer sig bakom Kommunförbundets Skånes sammanställning av 
synpunkter med anledning av Skånetrafikens förslag till ”Överenskommelse om 
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 
2019”. 

  

  

Ärendebeskrivning 
Texten i remissversionen av ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt Färdtjänst- och Riksfärdtjänstlag 2019”, fortsättningsvis benämnt 
”överenskommelsen” samt remissmissiv innehåller en bra beskrivning av frågans 
bakgrund. Bilagorna till remissmissivet innehåller statistikuppgifter och ekonomiska 
jämförelsetal. 

Dilemmat i frågeställningen kring Färdtjänst- och riksfärdtjänst, fortsättningsvis benämnt 
”färdtjänst”, är bl. a. avsaknaden av reella alternativ. 

Skånetrafikens avdelning Serviceresor gör ett gott arbete och har god kompetens att 
utföra en bra tjänst för de medborgare där färdtjänst är nödvändigt för en god livskvalitet 
men komplexiteten och kvalitetskraven i verksamheten gör den resurskrävande att utföra. 
De kvalitetshöjningar i beställningsmottagning och styrning av trafiken som länge 
efterfrågats och som Skånetrafiken nu beslutat driva i egen regi driver även kostnaderna. 
Trots detta är en kostnadsökning på i genomsnitt 16 % avsevärt mer än vad övriga 
kostnader för kommunal och regional verksamhet tillåts öka. 

Dialog- och samrådsfrågor är beskrivna i överenskommelsen dock saknas 
kvalitetsparametrar för uppföljning. En bilaga till överenskommelsen med 
målformuleringar och kvalitetsparametrar bör upprättas. 

Höörs kommun ser mycket positivt på att verksamheten utökas med ytterligare kommuner 
och uppmanar Region Skåne att mycket aktivt arbeta för att fler kommuner ansluter till 
Särskild kollektivtrafik inom Skånetrafiken. 
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Kommunförbundets Skånes har översänt sammanställning av synpunkter med anledning 
av Skånetrafikens förslag till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019. 

Sammanställning av framförda synpunkter på det av Region Skåne/Skånetrafiken 
framlagda förslaget till överenskommelse kan, efter respektive kommuns bedömning, 
användas i kommunens remissyttrande över förslaget som ska vara Skånetrafiken 
tillhanda senast den 7 maj 2018. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv remissunderlag 180314.pdf 
2. Remissversion_180314_Ny Överenskommelse med kommun om fortsatt finansiering 
från 2019.pdf 
3. Mant KFSK beredning ers modell ftj 2018-03-20.pdf 
4. Skånetrafiken - kompletterande statistik.pdf 
5. Beredning ers.modell färdtjänst 2018-03-27.pdf 
6. REV_Tjänsteskrivelsefinansieringfardtjanst.docx 
7. Sammanställning av synpunkter betr Skånetrafikens färdtjänstremiss.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2017/485 

§ 98 Rönneåprojektet - medfinansiering 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 

1 Bidra till motfinansieringen av Rönne å-projektet med 40 000 SEK per år under den 
planerade projektperioden 2018-2023. 

2. Dela kostnaden för motfinansieringen lika mellan kommunsstyrelsens medel till 
förfogande och kontot för natur- och kulturvård. 

3. Beslutet om medfinansiering gäller förutsatt att projektet beviljas stöd från EU:s LIFE-
fond samt att övriga kommuner beslutar om medfinansiering. 

4. Inte medfinansiera de kostnader som Klippans kommun hade för arbetet med Rönne å 
under 2017 (motsvarande 66 000 kr) 

  

  

Ärendebeskrivning 
Klippans kommun har sedan 2016 arbetat med Rönneå-projektet vars mål är att öppna 
Rönne å för vandrande fisk. Höörs kommun har efter beslut i kommunstyrelsen i 
november 2016 bidragit med 30 000 SEK till projektet (KSF 2016/441). 

I Klippans kommun, halvvägs mellan Ringsjöarna där ån har sin början och utloppet i 
Ängelholm, finns idag tre kraftverk som stoppar all fisk från att göra sin vandring. Tanken 
är att dessa tre kraftverk ska lösas in och därefter rivas ut så att forsmiljöerna kan 
ersättas. 

En sådan åtgärd skulle medföra att de delar av ån som ligger uppströms verken åter blir 
tillgängliga för lax, öring, ål och många andra arter, inklusive små arter som inte kan 
vandra i laxtrappor och liknande. Detta kommer i sin tur att påverka Ringsjöarna och dess 
biflöden positivt då biodiversiteten ökar och ekosystemen kan förväntas bli mer stabila 
och resilienta. För besöksnäringen kan restaureringen innebära ett kraftigt uppsving då 
intresset för lax- och öringsfiske är stort. För Höörs del skulle detta kunna innebära ett 
viktigt komplement till de friluftslivsmöjligheter som kommunen redan erbjuder 

Under hösten 2017 lämnade Klippans kommun in en ansökan om stöd från LIFE, EU:s 
miljöfond, på motsvarande 28 MSEK. Ansökan omfattar utrivning av kraftverken samt 
återställning och restaurering av åfåran. Projektet kräver motfinansiering på motsvarande 
3,6 MSEK under projektperioden 2018-2023 och Klippans kommun har därför bett Höörs, 
Hörby, Eslövs, Åstorps och Ängelholms kommuner om att bidra till motfinansieringen (se 
bilaga 1). För Höörs kommun innebär detta 40 000 SEK per år under perioden 2018-
2023. Klippans kommun står själv för halva motfinansieringskostnaden samt kostnad för 
projektledning. 
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Beslutsunderlag 
1. Gemensam finansiering Rönne å 2017-12-11 
2. REV_Motfinansiering av Rönne å-projekt180502.docx 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §100).doc 
4. DOC180 327.pdf (förslag till Avtal från Klippan kommun) 
  
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/159 

§ 99 Ändring i reglemente för MBN för att 
kunna hantera animaliska biprodukter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Revidering av reglementet daterat 2018-03-28 för Miljö- och 
byggnadsnämnden antas, med nytt tillägg § 8 att tillsyn av animaliska biprodukter tillfaller 
Miljö- och byggnadsnämnden. 

2. Uppdra åt Reglementesgruppen att se över reglementena så att referenser till lagar 
och författningar används på ett konsekvent vis. 

  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden är utformad så att det endast är 
tillsyn av avfall enligt miljöbalken som omfattas. Lagstiftningen om animaliska biprodukter 
ligger utanför miljöbalken. 

Jordbruksverket genomför under år 2018 en större satsning riktad mot kommunerna med 
syfte att få igång en effektiv tillsyn. Detta görs genom utbildning, nytt vägledningsmaterial 
samt genom att bedriva två projekt. Miljö- och byggmyndigheten deltog i en tvådagars 
konferens för att utöka kompetensen. Vid närmare granskning av reglementet för Miljö- 
och byggnadsnämnden kunde det konstateras att delegation saknades. Även i den 
aktuella taxan saknas området animaliska biprodukter. 

  

Kommunen ansvarar för den operativa kontrollen av animaliska biprodukter vid: 

- livsmedelsanläggningar som myndigheten ansvarar för enligt livsmedelslagstiftningen 

- nedgrävning av animaliska biprodukter 

- utlämnade och transport av matavfall 

- kompostering av matavfall (när det inte görs i en komposteringsanläggning som 
Jordbruksverket godkänt) 

- förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen 

- förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen 

- användning av organiska gödslingsmedel samt 

- befattning med naturgödsel i primärproduktionen 

  

Kommunen ska kontrollera att företagen följer bestämmelserna i lagstiftningen. Kontrollen 
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ska ge effekt genom att brister upptäcks som företagen rättar till.   

  

Beslutsmotivering 
Det framgår i 12§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter att en kommuns 
uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. Kommunfullmäktige ska enligt 6 kapitlet kommunallagen 
(2017:725) § 44 anta reglementen gällande nämndens verksamhet och arbetsformer. 

  

Reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden är utformad så att det endast är tillsyn av 
avfall enligt miljöbalken som omfattas. Lagstiftningen om animaliska biprodukter ligger 
utanför miljöbalken och omfattar bland annat EU:s förordning om animaliska biprodukter 
(EG) nr 1069/2009, EU:s tillämpningsförordning om animaliska biprodukter (EU) nr 
142/2011 samt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter med tillhörande 
författningar. 

  

Beslutsunderlag 
1. Reglemente reviderat förslag.docx 
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-12 (2018-03-12 MBN §31).doc (Dnr MBN 
2018/23, 2018/0100 i Miljö- och Byggreda) 
3. tjänsteskrivelseregl_animal_biprod.doc 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §98).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/195 

§ 100 Utökningen av verksamhetsområde i 
Höörs kommun för områdena Banvakten 
5, Malakiten, Stenskogen 3:107, 
Åkersberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förslaget om utökningen av verksamhetsområde i Höörs kommun för områdena 
Banvakten 5, Malakiten, Stenskogen 3:107, Åkersberg godkänns, enligt bilagd 
fastighetsförteckning och kartor. 

Ärendebeskrivning 
VA-GIS nämnden beslutade 2018-03-19, § 30 om förslag till nytt verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten för områdena Banvakten 5, Malakiten, 
Stenskogen 3:107, Åkersberg i Höörs kommun som innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. 

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella 
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, 
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika 
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se 
olika ut. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet och vilka fastigheter som berörs framgår av karta och 
fastighetsförteckning. 

  

Beslutsunderlag 
1. 2018-04-03 VA-GIS nä § 30.doc 
2. Förteckning över förslag på verksamhetsområde Höör.docx 
3. Nytt VO Banvakten 5 översikt 
4. Nytt VO Banvakten 5 karta 
5. Nytt VO Malakiten översikt 
6. Nytt VO Malakiten karta 
7. Nytt VO Stenskogen 3_107 översikt 
8. Nytt VO Stenskogen 3_107 karta 
9. Nytt VO Åkersberg översikt 
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10. Nytt VO Åkersberg karta 
11. Tj_skriv_utökn_verksamhetsområde.docx 
12. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-05-08 (2018-05-08 KSAU §132).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/147 

§ 101 Ansökan om nätkoncession från E.ON 
Energidistribution AB, 24 kV luftledning 
från Kärrarp till Lillasäte 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anton Klackas yttrande godkänns och skickas till E.on energidistribution. 

Ärendebeskrivning 
E.on bjuder in till samråd angående förnyande av kraftnätsledning, 20kV luftledning 
mellan Kärrarp och Lillasäte väster om Höörs tätort i Höörs kommun. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram i samband med i samband med förra 
gången ledningen förnyades 2007. Denna MKB har nu uppdaterats så att den omfattar de 
aktuella förutsättningarna på platsen Förutsättningarna är i det närmaste oförändrade. 
Området är sedan tidigare utpekat som riksintresse för naturvården och har sedan 2017 
även pekats ut som riksintresse för Friluftslivet enligt 3 kap 6§ MB. Eftersom ledningen 
redan finns utmed samma sträcka idag så är kommunens bedömning att den inte kommer 
att innebära någon negativ påverkan för friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, Nätkoncession, Kärrarp – Lillasäte, 180403 
_____ 
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Dnr KSF 2016/214 

§ 102 Detaljplan för del av Höör 57:17 m fl. 
(etapp 2b och 3, Kvarnbäck), 
godkännande av samråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

2. Planarbetet ska ske med utökat förfarande. 

3. Planhandlingarna godkänns för samråd.  

4. Moderaterna och Centerpartiet gör en protokollsanteckning. 

 

Protokollsanteckning 
”Vi föreslår följande förändringar i detaljplanen och kommer arbeta för att genomföra 
dessa: 

Under punkt e3 och e5 ändra den maximala byggnadsarean från 220 kvm till 250 kvm. 

Att punkt f4 angående takfärg utgår. 

Vi anser att våra föreslagna förändringar underlättar för människor att förverkliga sina 
husdrömmar i vår kommun.” 

Johan Svahnberg (m) 

Anna Palm (m) 

Christer Olsson (m) 

Lars-Håkan Persson (m) 

Lars-Olof Andersson (c) 

Arne Gustavsson (c) 

Ärendebeskrivning 
Kvarnbäck ligger i stationsnära läge, mindre än 1 km från stationen och bör utnyttjas 
effektivt. För området gäller detaljplan som vann laga kraft 2007-01-25 som med sina 
säckgator inte har en tidsenlig struktur för effektivt markutnyttjande. Förslaget till ny 
detaljplan har en ändrad vägstruktur med slingor istället för säckgator och innehåller en 
blandad bebyggelse, villor, radhus och flerbostadshus vilket bidrar till integrering i 
samhället. Gång- och cykelvägarna som föreslås knyter samman den nya bebyggelsen 
med redan utbyggda delar av Kvarnbäck och kopplar till målpunkter i centrum och till 
naturområden. 
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Byggnaderna placeras i böljande topografi med tydlig syd- och sydvästsluttning där de 
högsta byggnaderna, två punkthus i 4 våningar, placeras på de högsta nivåerna för att 
förstärka landskapets former. De lite högre flerbostadshusen som är placerade på höjden 
nära entrén från väg 13 kommer också att utgöra ett riktmärke för Kvarnbäck i Höörs 
stadsbild.  

Fastigheter för enfamiljshus har förlagts utmed syd- sydvästluttningen närmast 
naturområdet i dalen. Suterrängvåning tillåts och kan byggas där marken nivåmässigt är 
lämplig för det. Huvudbyggnaderna på villatomterna ska placeras med en fasad i 
förgårdslinjen vilket innebär att slänt ska skapas i södra delen av fastigheterna för att 
naturligt ansluta till naturmarkens nivåer. 

Området kan bebyggas på många olika sätt och har idag inga givna exploatörer. Där 
illustrationskartan exempelvis visar flerbostadshus i 2 våningar kan lika väl byggas radhus 
och i vissa fall villor. Illustrationskartan visar alltså en av många möjligheter. Det är 
plankartans bestämmelser som avgör vad som tillåts byggas. Uppskattningsvis kommer 
området bebyggas med cirka 80-tal nya bostäder med blandad upplåtelseform. 

Strandskydd gäller 100 meter från Höörsån som är belägen söder om befintlig gång- och 
cykelväg söder om planområdet. Strandskyddet är upphävt inom det område som 
omfattas av detaljplanen från 2007 men då ny detaljplan tas fram återinträder 
strandskyddet. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom planområdet vilket redovisas 
i planbeskrivningen och en särskild naturvärdesbedömning har tagits fram. I 
planbeskrivningen redovisas även alternativ till utbyggnad enligt gällande plan från 2007 
vilket skulle innebära sämre utnyttjande av marken ur samhällsekonomiskt perspektiv 
med färre bostäder och sämre trafiklösning. 

Yrkanden 
Johan Svahnberg (M) yrkar att ledamöter och ersättare för Moderaterna och Centerpartiet 
får göra en protokollsanteckning. Protokollanteckningen gäller att de föreslår förändringar 
i detaljplanen vad gäller byggnadsarean och takfärg och kommer arbeta för att genomföra 
dessa. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut enligt 
tjänsteskrivelse med ett tilläggsyrkande från Johan Svahnberg (M) om att Moderaterna 
och Centerpartiet får göra en protokollsanteckning. Han ställer dem under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna detsamma. 

Beslutsunderlag 
1. Godkännande för Samråd_Tjänsteskrivelse etapp 2b och 3 KSau 20180424.docx 
2. PM Kvarnbäck_Naturvärdesbedömning_20180309.pdf 
3. Kommunstyrelsen 2017-11-13, KS paragraf 295.pdf 
4. Utkast_PL Kvarnback 2b och 3_20180412.pdf 
5. Utkast_ILL Kvarnback 2b och 3_20180412.pdf 
6. Utkast_Planbeskrivning för Kvarnbäck etapp 2b och 3 20180424.pdf  
_____ 
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Dnr KSF 2016/382 

§ 103 Detaljplan för Räven 1 m. fl. (Västra 
stationsområdet) - granskning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samrådsredogörelsen, daterad 2018-04-24, godkänns. 

2. Planhandlingar till ”Detaljplan för Räven 1 m fl fastigheter (Västra stationsområdet)”, 
upprättad 2017-12-18, rev 2018-04-24 godkänns för granskning. 

3. Johan Svahnberg (M) gör en protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
”I detaljplanen fastställas bland annat byggnadshöjd men även lägsta byggpunkt. Jag 
anser att kommunen bör tillåta en högre höjd på husen för att skapa utrymme för fler 
lägenheter. Man bör samtidigt sänka lägsta byggnadshöjd för att möjliggöra flera våningar 
under jord. I arbetet bör man också stryka kravet på att ha sadeltak. Detaljplaner generellt 
bör vara friare, speciellt i dessa situationen då kommunen äger marken och har möjlighet 
att bestämma vem marken ska säljas till. 

  

En friare detaljplan kan göra fler bolag intresserade av att bygga och lämna förslag på 
kreativa byggen. Höör ska vara stället där man kan förverkliga sina husdrömmar, både för 
småhus och flerfamiljsfastigheter.” 

 

Johan Svahnberg (m) 

Ärendebeskrivning 
I april 2017 lämnade kommunstyrelsen planuppdrag för fastigheten Räven 1 m fl 
fastigheter med syftet att möjliggöra en levande och integrerad småstadsmiljö med bland 
annat flerbostadshus, trygghetsboende, torg/mötesplats och ravinen sparas som 
naturmark. 

Planarbetet hittills har visat att både kommunen och medborgarna har högt ställda 
förväntningar på området. Det centrala och stationsnära läget ger unika möjligheter att 
utveckla en stadsmiljö som är långsiktigt hållbar och som bidrar till hela kommunens 
attraktionskraft. Tydliga kommunala satsningar, rätt kvalitetskrav och god samordning av 
processer är tre nyckelfaktorer för att Höörs kommun ska lyckas med ambitionerna för 
Västra Stationsområdet. 

Detaljplanen har varit utställd på samrådsremiss under tiden 23 januari – 13 februari 2018 
och det har inkommit 20 yttranden på planen. Inkomna yttranden har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen framgår det förslag på 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2018-05-15  31 (52) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

förändringar till en granskningshandling. Den framtagna samrådsredogörelsen, daterad 
2018-04-24, behöver kommunstyrelsen godkänna. 

Samhällsbyggnadssektor har förutom samrådsredogörelsen även tagit fram förslag på 
granskningshandlingar som möjliggör flerbostadshusbebyggelse inom fastigheten Räven 
1 m fl, ett nytt torg i anslutning till stationen, nya gator samt att ravinen säkerställts. 
Eftersom planområdet är intressant för allmänheten är det ett utökat planförfarande som 
gäller för detaljplanen. Samhällsbyggnadssektor önskar att få skicka ut föreslagna 
planhandlingar på granskning. 

Yrkanden 
Johan Svahnberg (M) yrkar att han får göra en protokollsanteckning. 
Protokollanteckningen gäller bland annat en friare detaljplan vad gäller byggnadshöjd och 
lägsta byggpunkt för ökat byggande. 

  

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut enligt 
tjänsteskrivelse med ett tilläggsyrkande från Johan Svahnberg (M) om att han får göra en 
protokollsanteckning. Han ställer dem under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att godkänna detsamma. 

Beslutsunderlag 
1. ingress till ksau-ks_granskning_Raven.docx 
2. Planbeskrivning_granskning_Raven1_Rev_till_KS.pdf 
3. Raven1_plankarta_granskning_A3_Rev_till_KS.pdf 
4. Samradsredogorelse_Raven1.pdf 
_____ 
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Dnr KSF 2018/158 

§ 104 Godkännande av Sydarkiveras nya 
förbundsordning 2018 och budget 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera antas i sin helhet inklusive 
bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

2. Höörs kommuns del av kostnaden, 444 900 kr, för kommunalförbundet Sydarkivera år 
2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att 
gälla från och med 2019-01-01 samt en budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-
2021. I förbundsordningen ändras § 13 som reglerar utträde ur kommunalförbundet och 
tre nya medlemmar läggs till. För Höörs kommun är medlemsavgiften för 2018 444 900 kr. 

Bakgrund 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny förbundsordning att 
gälla från och med 2019-01-01. 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 7 antagit följande nya 
förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro Kommun. 
Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dag 
har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar, 2019 ökar antalet medlemmar till 27 st. 

Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande 
förbundsordning. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En 
grundläggande bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas fortlöpande 
till vår bevarandeplattform. Sydarkiveras råd- och stödverksamhet är i full gång. 

Förbundsordning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners 
kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och med att 
kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt att förbundsfullmäktige 
har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i förbundsordningen. Nu preciseras att 
kommunfullmäktige skriftligen ska begära utträde. En ny punkt 13.2 ger medlem som 
ännu inte överlämnat arkivmaterial möjlighet att få medlemsavgiften nertrappad med 1/3 
per år under den 3 åriga uppsägningstiden. 

Ekonomi 
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Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år 2019 betalar 
alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. För Höörs kommun är 
medlemsavgiften 444 900 kr för 2018. 

Beslutsmotivering 
Av förbundet beslutade förändringar i förbundsordning hanterar uppkomna 
utträdesansökningar på ett adekvat sätt. Det tar även hänsyn till tillkommande 
medlemmar. Budgeten är balanserad och medlemsavgiften oförändrat 17 
kr/kommuninvånare. 

Beslutsunderlag 
1. Förbundsordning SYDARKIVERA_antagen 20180406-ikraftträdande 20190101.pdf (Ny 
förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 2018-04-06 inklusive, bilaga 1 
medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter) 
2. Förbundsordning Sydarkivera 20160401.pdf 
3. Budget 2019 med plan 2020-2021_20180309.pdf 
4. Transumt ur förbundsfullmäktiges protokoll från den 6 april 2018.pdf 
(Förbundsfullmäktige § 7 - § 8 från den 6 april 2018) 
5. TjänsteskrivelseSydarkivera.docx 
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §119).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/119 

§ 105 Kommunassurans Syd 
Försäkringsbolag AB - årsredovisning 
samt instruktion till stämmoombud 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta bifogad instruktion till stämmoombudet. 

2. Notera att Christer Ekelund är utsedd till stämmoombud med Susanne Asserfors som 
ersättare (KF 2014, § 96 pkt 20). 

  

Kommunfullmäktige beslutar: 

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr. 516406-0294) har årsstämma den 17 maj 
2018, kl.10.00–12.30 i Malmö Börshus, Gamla Börssalen. Höörs kommun företräds av 
Christer Ekelund med Susanne Asserfors som ersättare. Kommunstyrelsen har att anta 
instruktion till stämmoombudet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Instruktion till stämmoombudet 
3. KommunAssurans Syd AB Årsredovisning 2017.pdf 
4. Kallelse.pdf 
5. Dagordning 180517 KSFAB Årsstämma.docx 
_____ 
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Dnr KSF 2018/184 

§ 106 Höörs Fastighetsaktiebolags 
efterlevnad av uppdrag och ändamål 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Höörs Fastighetsaktiebolag har, under verksamhetsåret 2017, drivit sin verksamhet i 
enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de kommunalrättsliga 
principer som gäller för bolaget. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2017. 
Bolaget håller årsstämma den 17 maj 2018. Inför årsstämman har kommunstyrelsen att 
följa upp att bolagets verksamhet håller sig inom ändamålet. Kommunledningskontoret 
har gjort en sammanställning av bolagets uppdrag och ändamål utifrån ägardirektivet. 
Sammanställningen visar att bolaget följer ägardirektivet. 

  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Analys av Höörs fastighetsaktiebolags efterlevnad av uppdrag och ändamål.docx 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §117).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/156 

§ 107 Höörs Fastighetsaktiebolag: val av 
ombud och instruktion till 
stämmoombudet  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 16:e maj 2018, kl. 
17.00. Som första ersättare utse ekonomichef Linda Andersson och som andra ersättare 
utse biträdande kommundirektör Camilla Lindhe. 

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman: 

- Resultat-och balansräkning fastställs. 

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag. 

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer. 

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal. 

- Notera att kommunen som moder tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att 
bolaget därmed bör göra detsamma. 

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla. 

3. Att anta redovisningen för hur Höörs kommun använder utdelningen från bolaget. 

  

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 16 maj 2018. 
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur hen ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Bolagets styrelse föreslår en utdelning på ca 2,6 MSEK. Kommunstyrelsen har också att 
redovisa de sociala ändamål som utdelningen ska användas till. 
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Utdelningens storlek och dess användning 

Styrelsen för Höörs Fastighetsaktiebolag föreslår en utdelning till ägaren på 2,604 MSEK. 
I syfte att förstärka Höörs kommun som ett inkluderande samhälle kommer Höörs 
kommun använda medlen till sociala kontrakt, boendekoordinator, trygghetsfrämjande 
åtgärder och miljösatsningar. Läs mer i ”redovisningen av sociala aktiviteter som 2017 års 
utdelning används till” Det noteras att medlen inte innebär extra finansiering av dessa 
verksamheter utan finansierar ordinariekostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Instruktion till ombudet 
3. Redovisning av sociala aktiviteter som 2017 års utdelning från Höörs 
Fastighetsaktiebolag används till 
4. Stämma 2018.pdf 
5. ÅR med påskrifter.pdf (Årsredovisning från HFAB) 
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §118).doc 
  
  
_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2018-05-15  38 (52) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KSF 2018/157 

§ 108 Mellanskånes Renållnings AB 
(MERAB): val av ombud med instruktion 
till årsstämman 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Lars-Olof Andersson (C) utses till stämmoombud med rätt att företräda Höörs kommun 
på årsstämman för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) den 7 maj 2018. 
Som ersättare utses kommunalrådet Anna Palm. 

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman: 

- Resultat-och balansräkning fastställs 

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag 

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer 

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal 

- Val av föreslagen auktoriserad revisor och ersättare 

- Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Mona Schill 
Ingvarsson som ersättare 

- Val av föreslagen ordförande och vice ordförande 

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla 

- föreslå stämman att uppdra till styrelsen att se över förutsättningarna för en omställning 
av biogasdrift av renhållningsfordon”. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 28 
mars 2018, KSF 2017/380 

  

Ombudet har också att informera stämman att: 

- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda 
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsen årligen självständigt 
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål. 

- Kommunen uppmuntrar styrelsen att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan 
utveckla bolagets redovisning 
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Kommunfullmäktige beslutar: 

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 7 maj 
2018, kl. 11:00 i Per Håkanssons rum, Stadshuset i Eslöv. 

Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige. 

Till ombud föreslås Lars-Olof Andersson (C) och kommunalrådet Anna Palm. 

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga. 

  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet 
3. Kallelse bolagsstämma 2018-05-07.pdf 
4. Årsredovisning 2017 slutlig.pdf 
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §118).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/148 

§ 109 IT kommuner i Skåne AB:s 
årsredovisning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Information läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
IT-kommuner i Skåne AB:s bolagsstämma ägde rum 2018-03-20 i lokal Kepler, Torggatan 
2 Hörby. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg 2018-03-20 ombud för Höörs kommun vid 
bolagsstämman. Kommundirektör Michael Andersson utsågs till ombud vid 
bolagsstämman. 

Årsredovisning samt kallelse till bolagsstämman har inkommit 2018-04-11 till 
kommunkansli. 

Beslutsunderlag 
1. Bolagsstämma 2018-03-20.docx 
2. Årsredovisning 2017 IT kommuner i Skåne AB.PDF 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §122).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/130 

§ 110 Ansökan om bidrag 2018 - Höörs 
kommuns fritidsförening - KAFFE 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Föreningen KAFFE beviljas ett bidrag om 10 000 kronor för 2018. 

2. Medel tas ifrån kommunstyrelsens förfogandemedel, aktivitetsnummer 9003. 

3. Medel tillförs kommunstyrelsens driftsbudgetram och betalas därefter ut till föreningen 
KAFFE. 

4. Starta en dialog med personalföreningen KAFFE om framtiden för föreningen. 

5. Kommunstyrelsen delegerar till personalchefen att följande år fatta beslut vid eventuell 
ansökan om bidrag för Höörs kommuns fritidsförening - KAFFE. Delegationsordning för 
kommunstyrelsen ska uppdateras med denna ändring. 

Reservation mot beslutet 
Jörgen Ekman (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
Bilaga § 110 a. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommuns fritidsförening - KAFFE ansöker om bidrag för 2018. 

Föreningens syfte är att skapa Vi-anda genom att vara ett forum för gemenskap, idrott, 
kulturella och fysiska aktiviteter samt skapa förmåner till dem som är anställda vid Höörs 
kommun. 

För att fortsätta bedriva den verksamhet föreningen och därmed genom aktivering öka 
den positiva inställning till kommun som arbetsgivare önskar föreningen ett bidrag med 50 
kronor per anställd och år, (ca 1100 personer). (1 100*50 = 55 000 kr). 

Beslutsmotivering 
Med tanke på kommunens ekonomiska läge bör bidraget begränsas till 20 000 kr. Det är 
samma summa som beviljades för 2016 och 2017. 

Yrkanden 
Anna Palm (M) yrkar bifall till grundförslag enligt tjänsteskrivelse med det tilläggsyrkandet 
att kommunstyrelsen delegerar till personalchefen att följande år fatta beslut vid eventuell 
ansökan om bidrag för Höörs kommuns fritidsförening - KAFFE. Delegationsordning för 
kommunstyrelsen ska uppdateras med föreslagna ändring. 

Jörgen Ekman (L) yrkar avslag på sponsring till föreningen KAFFE, då resor utan 
arbetsrelaterade inslag helt ska finansieras av deltagarna och inte genom 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2018-05-15  42 (52) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

skattefinansierade bidrag. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) konstaterar att det finns ett bifallyrkande 
enligt grundförslag med tillägg av Anna Palm (M) och ett avslagsyrkande från Jörgen 
Ekman (L). Han föreslår följande beslutsordning att ställa bifallsyrkandet mot 
avslagsyrkandet. Om bifallsyrkandet godkänns, så tar kommunstyrelsen därefter ställning 
till tilläggsyrkandet från Anna Palm (M). Om kommunstyrelsen beslutar om avslag 
så faller tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen godkänner denna beslutsordning. 

Ordförande ställer proposition på grundförslaget om bifall mot avslag. Han finner att 
kommunstyrelsen beslutar godkänna bifallsyrkandet. 

Han ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detsamma. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsebidrag KAFFE2018.docx 
2. KAFFE Ansökan om bidrag 2018.doc 
3. DOC180307.pdf (Protokoll från föreningens årsmöte med årsberättelse och 
revisionsberättelse) 
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §107).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/129 

§ 111 Stöd till Grannsamverkan (SAMBO) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Grannsamverkan, SAMBO, ansökan om bidrag 5 000 kr för 2018 avslås. 

Ärendebeskrivning 
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen 
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar och Dina 
Försäkringar, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna, som alla 
verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF 
Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten. 

Grannsamverkan, SAMBO, har ansökt om bidrag 5000 kronor för 2018. Bidraget ska 
användas till bland annat erbjuda kommunmedborgare runt om i Sverige i skyltar för lokal 
Grannsamverkansverksamhet och annat material utan kostnad. 

Efterfrågan på skyltar har ökat markant och verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott. Utan bidrag riskerar SAMBO behöva begränsa skylt- och materialbeställningar 
ytterligare alternativt ta ut en avgift. 

SFF är en ideell förening som anger att de verkar utan vinstsyfte. SFF ansökte om bidrag 
2017 och fick avslag. 

Höörs kommun har regelverk för bidrag till ideella föreningar och de avser främst 
pensionärs- och handikapporganisationer, ungdomar, enskilda vägar, kulturföreningar och 
kommunala studieförbund. SAMBO:s verksamhet faller inte in under de föreningstyper 
som anges i reglementet och Höörs kommun har beslutat att ge bidrag till. 

Varje bidrag ska bedömas noggrant då det avser användandet av kommunens 
skattemedel. SAMBO bedriver samhällsnyttig verksamhet men det saknas tillräckliga skäl 
för att bevilja begärt bidrag. 

Beslutsmotivering 
SAMBO:s verksamhet faller inte in under de föreningstyper som Höörs kommun beslutat 
att ge bidrag till. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Ansökan om kommunbidrag - Finansiering av Grannsamverkanskyltar. 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §109).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/162 

§ 112 Adjungerande ledamöter från 
kommunstyrelsens arbetsutskott till ny 
sektors (Arbete- och välfärd) möten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppmana kultur- och fritidsnämnden att adjungera ledamöterna Christer Olsson (M) 
och Susanne Asserfors (S) att närvara vid nämndens sammanträden inklusive 
beredningsmöten under resterande del av mandatperioden. 

2. Kommunstyrelsen konto för ledamöters arvode ska bekosta denna närvaro. 

  

Ärendebeskrivning 
Fråga väcktes vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20, om ledamöterna (Christer 
Olsson (M) och Susanne Asserfors (S) ) ska adjungeras till kultur- och fritidsnämndens 
möten framöver för att hjälpa och stödja nämnden i sitt kommande arbete med frågor och 
diskussioner vad gäller den tillkommande arbetsmarknadsenheten, samt vara en länk 
mellan nämnden och kommunstyrelsen. 

I kommunstyrelsens reglemente, § 2 finns följande skrivning ”Kommunstyrelsen skall med 
uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av övriga nämnder”. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente under punkten ”Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsformer” saknas angivande om annan förtroendevalds rätt att närvara vid 
sammanträden. 

Under punkten ”Sammanträden” anges kort följande anteckning  ”Kallelsen som tillställas 
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen”. 

  

Yrkanden 
Fredrik Hanell (MP) och Anna Palm (M) yrkar bifall till förslaget enligt tjänsteskrivelse. 

Beslutsordning 
Ordförande Stefan Lissmark (S) konstaterar att det finns ett yrkande från Fredrik Hanell 
(MP) och Anna Palm (M). Han ställer det under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse_adj_ledamot_KFN.doc 
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2. Reglemente 2011 Kultur och fritidsnämnd uppdaterat 2016-03-01.doc 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §110).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/183 

§ 113 Instruktion för dataskyddsombud samt 
val av ombud 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna instruktionen för dataskyddsombudet. 

2. Utse Hans Magnusson (IT-strateg) till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

3. Uppdra till kommundirektören att utse en ersättare till ombudet. 

4. Notera att andra nämnder rekommenderas fatta liknande beslut. 

Ärendebeskrivning 
25 maj träder dataskyddslagen och dataskyddsförordningen i kraft. Höörs kommun, som 
myndighet, behöver utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att övervaka att 
kommunen med sina nämnder har optimala processer på plats för att hantera 
personuppgifter. Ombudet har också att säkerställa att organisationen agerar vid 
eventuella avvikelser. 

I syfte att tydliggöra dataskyddsombudets roll, uppgifter och arbetssätt har en instruktion 
för ombudet tagits fram. Instruktionen beskriver också hur ett ombud utses och de 
kompetenskrav ombudet ska ha. 

Kommunstyrelsen och nämnder som personuppgiftsanvarig har också att välja ett ombud. 
Kommundirektören har förelagit Hans Magnusson med motivet att han goda insikter i 
kommunens organisation, processer och behov av dataskydd. Hans Magnusson har 
också integritet och förmåga att agera vid eventuella avvikelser. 

Beslutsmotivering 
Hans Magnusson har goda insikter i kommunens organisation, processer och behov av 
dataskydd. Hans Magnusson har också integritet och förmåga att agera vid eventuella 
avvikelser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Instruktion för dataskyddsombudet 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §120).doc 
  
_____ 
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Dnr KSF 2018/186 

§ 114 Upphöra att använda kommunens 
anslagtavla vid Kommunhusets entré 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Protokoll, kungörelser och annan information ska inte längre annonseras på 
anslagstavlan vid kommunhusets entré. 

Ärendebeskrivning 
Anslagtavlan som är placerad vid Kommunhusets entré, var fram till årsskiftet Höörs 
kommuns officiella anslagstavla, som följde av krav i Kommunallagen, för anslag av 
protokoll och kungörelser med mera. 

För närvarande annonseras protokollen från sammanträden enligt den ordning som gällt 
även på denna tavla. 

Den är nu ersatt av motsvarande på Höörs kommuns webbaserade hemsida. Funktionen 
med den anslagtavla som är placerad vid Kommunhusets entré är begränsad och 
tillgängligheten låg i jämförelse med åtkomsten via internet. Möjlighet finns även att se 
hemsidans anslag i kommunens reception. Det finns även risk för oklarheter om det 
förekommer diskripans mellan anslagstavlorna. 

Vid förfrågan på kommunens sektorer finns inget intresse eller behov att använda den 
”gamla” fysiska anslagtavlan vid Kommunhusets entré. 

Förslaget från Kansliet är därför att fortsättningsvis anslå protokoll och annan kommunal 
information, som enligt lag ska anslås, på kommunens hemsida. 

En hänvisning om förändringen kommer att finnas på den fysiska anslagstavlan 1 år 
framöver. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse anslag.docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §111).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/140 

§ 115 Anmälningar till KS au i april och till KS 
i maj 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls enligt följande: 

  

1. Socialnämnden, Beslut om beställning av ytterligare lägenheter särskilt boende 
Maglehill (2018-03-01 SN § 40.docx) Dnr SN 2016/922 + KSF 2017/326 
(planuppdraget) + KSF 2016/416 (samarbetsavtal med Riksbyggen om äldreboende) 

2. MERAB, Anteckningar från ägarmöte (ägarmöte 180308 anteckningar.pdf), KSF 
2018/29:1 

3. FINSAM, Protokoll för styrelsemöte Nr 1 2018 (protokoll för styrelsemöte nr 1 2018-03-
08.doc), KSF 2018/84:2 

4-10. SydArkivera, Kallelse till förbundsfullmäktige 2018-04-06 (kungörelse 
förbundsfullmäktige 6 april.pdf + Årsredovisning 2017.pdf + Revisorernas_Rapport_2017 - 
Sydarkivera.pdf + Reviderad Budget 2018 med plan 2019-
2020_20170319_20180309_20180309 + förbundsordning 
SYDARKIVERA_20180302_förslag till förbundsfullmäktige_korrekturläst.pdf + Budget 
2019 med plan 2020-2021_20180309.pdf + Bilagor till förbundsordning 20180406.pdf) 
KSF 2018/151 

11. SYDARKIVERA, Protokoll från förbundsstyrelsen 20180302 
(förbundsstyrese_20180302.pdf) KSF 2018/151 

12. MERAB, Styrelseprotokoll 2018-03-01 (styrelseprotokoll 2018-03-01.pdf) KSF 
2018/29:2 

13. Kommunassurans Syd, Årsstämma - Dagordning 2018-05-17 (Dagordning 180517 
KSFAB Årsstämma.docx)  KSF 2018/119:3 

14. Kommundirektören, Nyhetsbrev mars 2018 (Kommundirektörens nyhetsbrev mars 
2018.pdf) KSF 2018/20 

15. Stambanan.com, Protokoll från medlemsmöte stambanan.com (protokoll 23 
mars.pdf) KSF 2018/174:1 

16. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Beslut om kameraövervakning med drönare 
(nationellt tillstånd) för Statens Geologiska Institut (T180329_LSTO_42392_2017.pdf) 
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KSF 2018/166:1 

17. Protokoll från KS au 2018-04-24 (Protokoll KS au 2018-04-24) KSF 2017/492 

18. Protokoll från KS au 2018-05-08 (Protokoll KS au 2018-05-08) KSF 2018/216 

Beslutsunderlag 
1. 2018-03-01 SN § 40.doc 
2. Ägarmöte 180308 anteckningar.pdf 
3. Protokoll för styrelsemöte nr 1 2018-03-08.doc 
4. Kungörelse förbundsfullmäktige 6 april 2018.pdf 
5. Årsredovisning 2017.pdf 
6. Revisorenas_Rapport_2017 - Sydarkivera.pdf 
7. Reviderad Budget 2018 med plan 2019-2020_20170319_ 20180309.pdf 
8. Förbundsordning SYDARKIVERA_20180302_förslag till 
förbundsfullmäktige_korrekturläst.pdf 
9. Budget 2019 med plan 2020-2021_20180309.pdf 
10. bilagor till förbundsordning 20180406.pdf 
11. förbundsstyrelse_20180302.pdf 
12. Styrelseprotokoll 2018-03-01.pdf 
13. Dagordning 180517 KSFAB Årsstämma.docx 
14. Kommundirektörens nyhetsbrev mars 2018.pdf 
15. protokoll 23 mars.pdf 
16. T180329_LSTO_42392_2017.pdf 
17. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §124).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/11 

§ 116 Redovisning av beslut tagna med stöd 
av delegering 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

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

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

- Redovisning av Leif Svensson delegeringsbeslut för perioden januari-februari 
2018 (Anmälan av delegationsbeslut 2018-02-16.pdf) KSF 2018/7 

- Redovisning av Joakim Ilmruds delegeringsbeslut för perioden januari-februari 
(Delegationsbeslut, Joakim Ilmrud, Räddningstjänsten, 2018-02-16), KSF 2018/6 

Redovisning av Lars Nilssons delegeringsbeslut för perioden, KSF 2018/8 

Redovisning av Petra Geistrands delegeringsbeslut för perioden, KSF 2018/9 

Redovisning av kanslichefens delegeringsbeslut, KSF 2018/10 

Redovisning av kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut, KSF 2018/16 

Redovisning av ekonomikontorets + kommundirektörens delegeringsbeslut, KSF 2018/16 

  

  

Beslutsunderlag 
1. Anmälan av delegationsbeslut 2018-02-16.pdf 
2. Delegationsbeslut, Joakim Ilmrud, Räddningstjänsten, 2018-02-16.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §125).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/21 

§ 117 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS AU/KS 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen om inkomna inbjudningar till kurser och konferenser 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. 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter kan ta del av kurser och inbjudningar på följande 
webbsidor: 

www.lansstyrelsen.se 

https://kfsk.se/konferens 

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html 

https://www.kefu.se/kurser 

Beslutsunderlag 
1. Inscannade inbjudningar till kurser och konferenser.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §126).doc 
_____ 
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Dnr KSF 2018/15 

§ 118 Rapport från kurser och konferenser 
2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Den lämnade rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapporter från kurser och konferenser har inlämnats av: 

1. Jill Andersson och Tom Ström, Rapport från möte om jämställd idrott (Rapport från 
möte om jämställd idrott.pdf) 

Beslutsunderlag 
1. Rapport från möte om jämställd idrott.pdf 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-24 (2018-04-24 KSAU §127).doc 
_____ 
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