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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 20 december 2017 kl 19:00

Kallade ledamöter

Anders Netterheim (M), ordförande
Thomas Hulth (S), 1:e vice ordf
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf
Anna Palm (M)
Camilla Kampf (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Christer Olsson (M)
Jan Malmström (M)
Jessica Ashworth (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Tom Ström (M)
Erik Mårtensson (KD)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Arne Gustavsson (C)
Brita Edholm (L)
Birgitta Krüger (L)
Christina Pehrson (L)
Peter Rönngren (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Ulf Rosvall (SD)
Rolf Streijffert (SD)
Natalia Bengtsson (SD)
Carina Berg (SD)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Jill Andersson (S)
Olof Asserfors (S)
Linda Andersson (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Lena Zetterström (MP)
Agne Dahlqvist (V)
Olle Krabbe (V)
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För kännedom

Olle Iding (M)
Bo Strandh (M)
Jan Malmgren (M)
Daniel Ell (M)
Morgan Karlsson (M)
Margareta Johansson (KD)
Birgitta Molin (KD)
Ola Kollén (C)
Martin Olsson (C)
Wojciech Wlosinski (L)
Knut Kryger (L)
Göran Dahlgren (S)
Roger Persson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Jens Sjögren (S)
Ann-Marie Magnhagen (S)
Anneli Elmelid (MP)
Bengt Jönsson (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Linda Björnman (V)

Övriga kallade

Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare
Staffan Olofsson, Administratör
Magnus Brom, VA-chef
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Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Sammanträdets kungörande och fastställelse av
föredragningslistan

KSF 2017/37

2

Upprop

KSF 2016/636

3

Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för
protokollets justering

KSF 2016/636

4

Ev svar på frågor eller interpellationer

KSF 2016/636

5

Ev. bordlagda ärenden

KSF 2016/636

6

Information om ny Översiktsplan

KSF 2009/149

7

Översyn av fasta och rörliga brukaravgifter för kommunalt
vatten och avlopp
Magnus Brom

KSF 2017/268

8

Ekonomisk uppföljning avseende oktober 2017 med
prognos

KSF 2016/640

9

Egen budgetram för badanläggningen 2018

KSF 2017/488

10

Inköpspolicy för Höörs kommun

KSF 2017/351

11

Riktlinjer och taxa för kommunala lokaler och anläggningar
som KFN disponerar

KSF 2017/514

12

Motion angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige
av Johan Svahnberg (M).

KSF 2017/511

13

Fastställande av reviderat huvudmannaavtal för Ringsjöns
Vattenråd

KSF 2017/515

14

Rekommendation från Kommunförbundet Skåne ersättningsmodell för färdtjänst

KSF 2016/503

15

Införande av gemensam Överförmyndarnämnd för Höör
och Hörby

KSF 2015/408

16

Renhållningstaxan 2018

KSF 2017/477
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

17

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

KSF 2016/443

18

Anmälningar

KSF 2017/39

19

Fyllnadsval

KSF 2017/40

20

Övrigt

KSF 2016/636

21

Mötets avslutande

KSF 2016/636
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Dnr KSF 2017/37

1

Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
2. Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 7 december 2017 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 13 december 2017.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 4 december har tillgängliggjorts på Meetings + den 13 december 2017,
information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.
Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar,
Skånska Dagbladet den 13 december 2017 och Lokaltidningen den 9 och 10
december 2017.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-12-07
_____
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Dnr KSF 2016/636

2

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom
I ledamöternas ställe tjänstgör för
_____
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Dnr KSF 2016/636

3

Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Jan Malmström (M) och Robert Nilsson (SD) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, fredagen den
22 december kl 11.00

Ärendebeskrivning
Jan Malmström (M) och Robert Nilsson (SD) står i tur att justera protokollet enligt
upprättad turlista.
Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter sammanträdet kl.
16:30 på kommunhuset.
_____
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Dnr KSF 2016/636

4

Ev svar på frågor eller interpellationer

Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har kommit in till kommunkansliet när kallelsen upprättas.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr KSF 2016/636

5

Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.
_____
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Dnr KSF 2009/149

6

Information om ny Översiktsplan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi informerar om förslag till ny
översiktsplan. Kommunstyrelsen hanterar förslaget 16 januari, och avsikten är att
översiktsplanen då ska godkännas för utställning och granskning. Granskningen ska pågå
i 2 månader. Därefter kan planen antas i kommunfullmäktige, innan sommaren 2018.
Fullmäktiges ledamöter har nu möjlighet att granska samma planförslag som är på väg till
kommunstyrelsen för beslut. Vid mötet ges en översiktlig presentation av planförslaget,
med fokus på utveckling av småstaden, byarna och tillgänglig natur med höga kvaliteter.
Vid sammanträdet i september presenterades förslagen om Hållbara transporter.
Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor om planförslaget.
Den som noterar rena felaktigheter i handlingarna är välkommen att uppmärksamma
förvaltningen via mejl till karin.kallioniemi@hoor.se.
Eventuella synpunkter på planförslagets innehåll bör beredas i partigrupperna så att de
kan hanteras genom yrkande i kommunstyrelsen i januari.
Förslag till beslutsmotivering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen (planoch bygglagen, 3 kap, 1,2 och 19 §§).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-12-11
2. Utvecklingsdelen 171208
3. Hänsynsdelen 171208
_____
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Dnr KSF 2017/268

7

Översyn av fasta och rörliga
brukaravgifter för kommunalt vatten och
avlopp

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. VA-taxa för Höörs kommun för 2018 antas.
2. VA-taxa för Höörs kommun 2018 träder i kraft den 1 januari 2018.
3. Definition som möjliggör reduktion av bostadsenhetsavgift för byggnader som till större
delen används som lagerutrymme införs i VA-taxan för Höörs kommun.
4. Den nuvarande VA-taxan upphör därmed att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Höörs kommun har gett VA/GIS-nämnden i uppdrag att genomföra en
översyn av fasta och rörliga brukaravgifter för kommunalt vatten och avlopp
(Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §140).doc) KSF 2017/268
VA/GIS-nämnden har behandlat VA-taxan för Höör 2018 på möte 2017-10-10, § 74.
Nu föreslagna ändringar innebär en halvering av bostadsenhetsavgiften för
lagerbyggnader. Begreppet obebyggd fastighet införs i VA-taxan och förtydligas.
Förslag till ändrade avgiftsnivåer från och med 1 januari 2019 kommer att presenteras
under 2018.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunstyrelsen 2017-05-15 (2017-05-15 KS §140).doc
VA-GIS § 74 2017 taxa.pdf (diarienr. från VA_GIS-nämnden saknas)
VA-taxa - För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2018.docx
Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §319).doc
Informationsmöte om VA-taxa - 20171016.pdf

_____
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Dnr KSF 2016/640

8

Ekonomisk uppföljning avseende oktober
2017 med prognos

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Prognosrapporten för oktober 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun redovisar ett resultat på -5,2 mnkr efter oktober, vilket är 7,5 mnkr sämre
än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -21,2 mnkr, vilket är
21,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett underskott på 11,4 mnkr och prognosen pekar på
ett underskott på 24,6 mnkr.
- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,4 mnkr och en prognos på ett underskott
på 2,4 mnkr. Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och
styrelseverksamhet, gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter. Övrig
politisk verksamhet med överförmyndare och flyktingverksamheten har överskott för
perioden och i prognosen, vilket reducerar kommunstyrelsens underskott.
- Socialnämnden redovisar för perioden ett underskott på 11,0 mnkr. För året
prognostiseras ett underskott på 17 mnkr. Äldreomsorgen har ett underskott efter oktober
på 16,1 mnkr och ett underskott på 19,5 mnkr i prognosen. Externa placeringar och
hemtjänstens höga kringtid orsakar underskott. Även insatser enligt LSS, insatser till
funktionsnedsatta samt barn – och ungdomsvård har högre kostnader jämför med budget
på grund av tillkommande ärenden. Verksamheten för flyktingmottagande har ett
överskott efter oktober på 13,8 mnkr, men prognosen stannar på ett överskott på 9,8
mnkr. Anledningen till att överskottet minskar är att ersättningen från migrationsverket
sänktes vid halvårsskiftet.
- Socialnämndens ekonomiska läge är egentligen en fortsättning på kostnadsläget från
2016. Då kunde nämnden redovisa ett överskott på totalen eftersom flyktingverksamheten
hade ett överskott på ca 10 mnkr. Denna verksamhet kommer inte att väga upp
äldreomsorgens underskott i år. Äldreomsorgen redovisade för 2016 ett underskott på 7
mnkr. Eftersom det tillkom placeringar i slutet av året och dessa bedöms kvarstå under
2017 prognostiseras underskottet bli större för året. Hemtjänstens underskott från fjolåret
består också eftersom kringtiden är för hög. Nämnden fick ett tillskott i budgeten för 2017
för demografiförändringar, men volymökningen bedöms större än kompensationen.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 1,0 mnkr,
prognosen är ett underskott på 3,5 mnkr. Största delen av underskottet beror på
gymnasieskolan. Antalet elever som kommunen ska finansiera är fler och intäkterna från
migrationsverket är lägre.
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- Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott efter oktober på 0,4 mnkr. Prognosen
är ett underskott på 2,0 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står för
underskottet.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,7 mnkr för perioden och en
prognos för året på ett underskott på 0,6 mnkr. Det är bad- och sportcentrum som står för
underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet
fördröjs.
- Tekniska nämnden visar ett överskott efter oktober på 1,3 mnkr. Prognosen är ett
mindre överskott på 0,4 mnkr. Överskottet beror på intäkter för grävningstillstånd och
lägre personalkostnader. Överskottet reduceras dock av kostnader för deponier.
- VA/GIS nämndens avgiftsfinansierade verksamhet använder 1,7 mnkr av
regleringsfonden för perioden för att visa ett nollresultat. För hela året prognostiserar
nämnden använda 1,8 mnkr.
De centrala kostnaderna prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Enligt KPAs prognos
är kostnaderna 4,8 mnkr större än budgeterat eftersom kostnaderna för den
förmånsbestämda pensionen ökar. Löneökningarna uppgick inte till det budgeterade och
ett överskott beräknas till 2,3 mnkr. I prognosen finns även ett överskott för
förfogandemedel för KF och KS på 1,1 mnkr. Prognosen bygger på att inget fördelas från
dessa medel under årets sista månader.
Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 4,6 mnkr. Prognosen är ett
överskott på 5,2 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom
har kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än
budgeterat.
Total prognos för kommunen är ett resultat på -21,2 mnkr. Vid ett negativt resultat för
2017, måste kommunfullmäktige besluta om hur det negativa resultatet ska regleras inom
3 år. Enligt förslaget på budget 2018 med VEP 2019-2020, finns resultat som kan täcka
årets underskott. Det är då ytterst viktigt att kommunen har en budgetföljsamhet för de
kommande åren.

Beslutsunderlag
1. Höörs kommun 1710C.docx (tjänsteskrivelse från ekonomichefen)
2. Sammanfattning/redovisning för samtliga nämnder/styrelse
3. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §310).doc
_____
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Dnr KSF 2017/488

9

Egen budgetram för badanläggningen
2018

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Inom kultur- och fritidsnämndens budget tillskapas från och med verksamhetsår 2018
en egen budgetram för badanläggningen på 6 036 tkr.
2. Budgetramen för badet får inte användas av kultur- och fritidsnämnden till andra
kostnader. Ett eventuellt underskott behöver inte täckas av nämndens övriga
verksamheter samt om ett eventuellt överskott uppstår får detta inte användas.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören och kultur- och fritidschefen föredrog ärendet vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-11-28. Förvaltningen föreslår att en egen budgetram tillskapas för
badanläggningen, budgetramen är 7,9 miljoner inklusive sporthallen. Detta innebär
praktiskt att kommunstyrelsen tar det ekonomiska ansvaret för badet men kultur- och
fritidsnämnden fortsätter att ha driftsansvaret.
Ekonomichefen har gjort en analys av de ekonomiska uppgifterna rörande badet och
kommit fram till följande:
Badets budgetram för 2018 ska uppgå till 6 036 tkr när justering för inflation, löneökning,
besparing, kapital kostnad och sporthallens kostnader är gjorda.
Om kultur- och fritidsnämnden inte omfattas av badets underskott kan minskningarna av
föreningsbidragen begränsas till en för föreningarna hanterlig nivå.

Beslutsunderlag
1. KFN § 182 Begäran om ändrad beslutsformulering.pdf
2. KFN paragraf 182_budget_och_besparingar.pdf
3. KFN budget 2018 förutsättningar och besparingar.pdf
4. Jämförelse badet Budget 2017 jämfört med tänkt läge 2018.docx.pdf
5. Kort redogörelse för konsekvenser av besparingsförslagsnivåer för Kultur.docx.pdf
6. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §314).doc
7. Kompletterande beräkning från ekonomichefen.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-12-13

15 (28)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/351

10

Inköpspolicy för Höörs kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Inköp- och upphandlingspolicy 2015, Riktlinjer för inköp och upphandling 2015, antagen
av kommunfullmäktige 2015-04-29 § 41 (dnr KSF 2015/59) upphör att gälla från och med
2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Inköp- och upphandlingspolicy 2015 är inaktuell och en ny har utarbetats med syftet att
Höörs kommun ska ha en aktuell och tydlig policy som är enkel att använda.
Policyn ska vara vägledande vid alla upphandlingar och inköp i kommunen, alla anställda
som köper in varor förväntas ha en god kännedom om policyn med dess riktlinjer för
direktupphandling.
I den nya policyn har kommunens övergripande mål inom miljö och hållbarhet arbetats in.
Vikten av samordningen med kommunens It-bolag Unikom tillsammans med övriga
ägandekommuner samt samarbetet med Sydarkivera har förtydligats.
Beloppsgränsen för direktupphandling har justerats.
En direktupphandling är en upphandling utan krav på att anbuden ska ha en viss form.
Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns
synnerliga skäl.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet för förtydligande av avsnittet
om hållbar upphandling. Avsnittet har kompletteras med en definition av etiska
hänsynstaganden. Det framgår att basnivå ska användas i normalfallet och avancerad
nivå ska användas i särskilt viktiga fall såsom vid upphandlingar som påverkar barns
arbetsmiljö såsom exempelvis giftfri förskola.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseInköpspolicy171106.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-10-23 (2017-10-23 KSAU §334).doc
3. INKÖP OCH UPPHANDLINGSPOLICY 2015
4. RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2015
5. Inköpspolicy för motorfordon <3500 kg
6. KF beslut direktupphandling
7. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §315).doc
8. Inköpspolicy för Höörs kommun 2017
_____
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Dnr KSF 2017/514

11

Riktlinjer och taxa för kommunala lokaler
och anläggningar som KFN disponerar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Riktlinjer och taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar som kulturoch fritidsnämnden disponerar antas att börja gälla 2018-01-01.
2. Taxor för uthyrning av kultur- och fritidssektorns lokaler och anläggningar, antagna av
kommunfullmäktige 2010-02-17 § 5 och reviderade 2014-10-29 § 75, upphör därmed att
gälla.

Ärendebeskrivning
Nu gällande taxor för uthyrning av kultur- och fritidssektorns lokaler och anläggningar
antogs av kommunfullmäktige 2010-02-17 § 5 och reviderades 2014-10-29 § 75 med
taxor för simhallen. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om omarbetning och höjning
av gällande taxor då nya objekt tillkommit och på grund av det ekonomiska läget.
Hyrorna höjs med mellan 25 och 300 %. Det tillkommer även några objekt som inte hyrts
ut tidigare samt en taxegrupp för kommersiella arrangemang som innehåller viss
flexibilitet. Den föreslagna taxan bedöms klart understiga självkostnaden.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseKFNTaxa171124.docx
2. KFN Taxa 171124.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-17 (2017-10-17 KFN §183).doc
4. Tjänsteskrivelse.docx
5. Taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar antagen KF 2010-02-17 § 5.pdf
6. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §320).doc
_____
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Dnr KSF 2017/511

12

Motion angående antalet ledamöter i
kommunfullmäktige av Johan Svahnberg
(M).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås vilket innebär att antalet kommunfullmäktigeledamöter fortsätter att vara
41 stycken.

Ärendebeskrivning
Moderaterna i Höörs kommun har genom en motion inlämnad den 25 oktober 2017
föreslagit att Höörs kommunfullmäktige ska minskas från 41 ledamöter till 31 ledamöter.
Moderaterna framför att detta skulle medföra ekonomiska besparingar på cirka 115 000 kr
årligen samt medföra mindre arbete för förvaltningen.
Var god se kanslichefens tjänsteskrivelse för ytterligare beskrivning i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Motion angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige av Johan Svahnberg (M).pdf
2. TjänsteskrivelseMotion31KFled(M)171107.docx
3. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §321).doc
_____
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Dnr KSF 2017/515

13

Fastställande av reviderat
huvudmannaavtal för Ringsjöns Vattenråd

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd, jämte dess bilagor, fastställs.
2. Avtalet ersätter tidigare avtal, fastställt av kommunfullmäktige 2016-09-28 § 104, som
därmed upphör att gälla.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner
och organisationer fastställer huvudmammaavtalet enligt ovan.

Ärendebeskrivning
Huvudmannaavtalet fastställdes av kommunfullmäktige 2016 (2016-09-28, § 104). Det
ursprungliga avtalet reglerar all verksamhet och finansiering av Ringsjöns Vattenråd. Då
det tillkommit nya medlemmar i det samordnade recipientkontrollprogrammet (SRKP) har
det uppkommit ett behov av att bryta ut SRKP och lägga den delen i ett separat avtal.
Vidare finns det ett behov att justera modellen för uppräkningen av finansieringen. Dessa
förändringar är införda i det nu föreliggande förslaget till huvudmannaavtal.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Tjänsteskrivelse huvudmannaavtal till KSF.docx
Huvudmannaavtal R-VR färdigt förslag.pdf (Förslag till huvudmannaavtal jämte bilagor)
Bilaga Målsättningar.pdf
Ursprungligt huvudmannaavtal (KF 2016-09-28, § 104)
Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §323).doc

_____
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Dnr KSF 2016/503

14

Rekommendation från Kommunförbundet
Skåne - ersättningsmodell för färdtjänst

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Tilläggsavtal - ersättning färdtjänst 2018 godkänns. Budget för verksamhet 8320 är
utökad med 1 100 000 kr.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet.

Ärendebeskrivning
2014 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt avtal om finansiering av färdtjänsten då
för få kommuner i Skåne överlåtet färdtjänsten vilket inte gör skatteväxling möjlig. Enligt
finansieringsavtalet skall kommunerna och Region Skåne före 2018 ha kommit överens
om en ny finansieringsmodell för färdtjänsten.

Beslutsunderlag
1. KSF 2014/130 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.pdf
2. Följebrev Skånetrafiken.pdf
3. Tillägg ök forts finans färdtjänst.pdf
4. KFSK protokoll 2017-09-22.pdf
5. Komplettering, Tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riskfärdtjänstlag.pdf
6. Tjänsteskrivelse_Ök_forts_finansiering_färdtjänst171102.docx
7. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §325).doc
_____
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Dnr KSF 2015/408

15

Införande av gemensam
Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Från och med den 1 januari 2019-01-01 ska Höör och Hörby ha en gemensam
överförmyndarnämnd med ansvar för en gemensam överförmyndarverksamhet med
Höörs kommun som värdkommun.
2. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd fastställs att börja gälla 2019-01-01.
3. Samverkansavtal för gemensam överförmyndarverksamhet fastställs.
Kommunfullmäktiges ordförande uppdras att underteckna avtalet.
4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Höör och Hörby
fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda i Höörs och Hörbys kommuner har tagit ett inriktningsbeslut om att
inleda ett samarbete inom överförmyndarverksamhet genom att inrätta en gemensam
överförmyndarnämnd och gemensam förvaltning från och med 1 januari 2019. 2016-10-24
gav kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, i Höör och KSAU i Hörby gemensamt ett
uppdrag till kanslichefen i Höör att ta fram ett förslag på ett reglemente för en gemensam
överförmyndarnämnd. Vid utarbetningen av omorganisationen har möten hållits med
Halmstad kommun och Tomelilla kommun som båda ingår i varsin gemensam nämnd
med angränsande kommuner. Vidare har andra kommuners reglementen för
gemensamma överförmyndarnämnder, Höörs och Hörbys reglementen,
rekommendationer från SKL samt relevanta lagrum beaktats under arbetets gång.
Reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Kommundirektören i respektive kommun och kanslichefen i Hörbys kommun har godkänt
förslaget. Överförmyndaren i respektive kommun haft tillfälle att yttra sig om förslaget.
Reglementet och samarbetsavtalet har även diskuterats på ett gemensamt möte för
kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör och Hörby.
Var god läs separat tjänsteskrivelse och ärendebeskrivning.

Beslutsunderlag
1. Statistik2.pdf (Omvärldsanalys – redovisning av andra samverkande kommuners
nämndsammansättningar)
2. Underlag – sammanställning av alla grunder och avväganden som tagits hänsyn till i
arbetet med att sammanställa reglementet
3. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
4. Samverkansavtal
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5. Tjänsteskrivelse överförmyndarnämnd 171103
6. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §327).doc
_____
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16

Renhållningstaxan 2018

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Renhållningstaxan för 2018 antas.

Ärendebeskrivning
MERAB:s styrelse beslutade på sitt sammanträde 2017-09-21 om oförändrad
renhållsningstaxa för 2018.
Förslaget har skickats över till ägarkommunerna för antagande. Kommunfullmäktige
fastställer renhållningstaxan varje år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige i Höör.pdf
3. Renhållningstaxa för Eslöv Höör Hörby.pdf
4. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §331).doc
_____
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Dnr KSF 2016/443

17

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö antas och börja gälla
2018-01-01.
2. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun,
antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008 § 23, upphör därmed att gälla.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun beslutade i kommunfullmäktige den 26 mars 2008 att anta Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun. Miljö- och
byggmyndigheten har sett över dessa föreskrifter och föreslår en övergripande revidering.
Kommunfullmäktigen beslutade 2016-11-30 § 142 att ärendet ska återremitteras med
följande motivering:
”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön”
återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att komplettera
beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, att
markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.
Beslutsunderlaget har kompletterats av miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-14.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet 2017-09-11 till miljö- och byggnadsnämnden
för att svara på vilka särskilda skäl som motiverar de tillkomna inskränkningarna i § 5.
denna paragraf framkom att ”Innan spridning sker av naturlig gödsel, avloppsslam eller
annan orenlighet inom eller inom en zon av 300 meter från område med detaljplan, krävs
anmälan till miljö- och byggnadsnämnden”.
Miljö- och byggnadsnämnden har därefter beslutat att § 5 stryks då det i Höörs kommun
inte förekommit några klagomål rörande gödselspridning i närheten av detaljplanelagt
område.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseLokalaföreskriftermiljöohälsa171106.docx (KLK:s tjänsteskrivelse)
2. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 171106.docx (KLK:s
förslag på lokala föreskrifter)
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-17 (2017-10-17 MBN §142).doc
4. 15-0978-13-FÖRB Förslag beslut i MBN-miljöärenden (Tjänsteskrivelse MBM)
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5. 15-0978-13 Bilaga, (förslag till nya Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda
människors hälsa och miljön. Av handlingen framgår ändringar och strykningar).
6. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun,
antagen 26 mars 2008. (Nu gällande regler)
7. Beslut i Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 241.
8. 2017-03-14 MBN § 32 hälsoskyddsföreskrifter.
9. Kommunfullmäktige 2016-11-30 (2016-11-30 KF §142).
10. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-24 (2016-08-24 MBN §96).
11. Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Lisa Törnqvist, Revidering av Lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön för Höörs kommun, 2016-06-30.
12. Yttrande från VA-GIS-nämnden, 2016-05-24 § 167.
13.Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, 2016-04-25 § 59.
14. Yttrande från Socialnämnden, 2016-05-26 § 92.
15. Kommunstyrelsen 2017-12-04 (2017-12-04 KS §332).doc

_____
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Dnr KSF 2017/39
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Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Linda Andersson (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
och ledamot i socialnämnden.
2. Begära hos länsstyrelsen om förnyad sammanräkning för utseende av ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S)
3. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Justerat protokoll KF 2017-11-29.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-29)
2. KS Justerat protokoll 2017-12-04.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04)
3. Avsiktsförklaring för strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun.
KSF 2017/418
4. Avsiktsförklaring för samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun i
räddningstjänstfrågor. KSF 2017/406
5. Anmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i
socialnämnden av Linda Andersson (S). KSF 2014/309, KSF 2015/11
_____
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Fyllnadsval

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald uppsagt sig ett förtroendeuppdrag ska fyllnadsval ske.
Kommunfullmäktige kan förrätta val utan att ärendet bereds och förslag kan lämnas direkt
på sammanträdet.
För närvarande finns behov av fyllnadsval för följande förtroendeuppdrag:
1. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Rose Bengtsson (SD). KSF 2015/17
2. Ersättare i socialnämnden efter Carina Berg (SD). KSF 2015/11
3. Ledamot i socialnämnden efter Linda Andersson (S). KSF 2015/11
_____
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Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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